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H O T ~ R A R E nr.61
privind :aprobare cre]teri salariale [ncep@nd cu 1 august 2015
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 31.07.2015 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie,absent motivat fiind dl consilier local Tra]c` F;avius Iulian.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl
consilier P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu.
Ţinând cont de OUG nr.27/30 iunie pentru completarea OUG nr.83/2014 privind
salarizarea personalului pl`tit din fonduri publice,art. (5^2) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru
personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;
b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal
repartizat conform prevederilor legale.
(5^3) În aplicarea prevederilor alin. (5^2), autorităţile administraţiei publice locale pot
stabili creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal, în funcţie de condiţiile specifice.
V`z@nd referatul compartimentului resurse umane înregistrat sub nr.7952/30.07.2015
prin care se propune aprobarea de cre]teri salariale [n procent de 12% pentru personalul
angajat în instituţiile publice locale.
Av@nd [n vedere c` sunt [ntrunite condi\iile de acordare a cre]terilor salariale.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = 12
{n temeiul art.27, art.36 alin.2, lit.”a”alin.3 lit.”b”, art.45 alin.1 lit."a", coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea

HOTĂRÂRE
Art.1 {ncep@nd cu data de 01 august 2015, se aprob` majorarea, salariilor
pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i
serviciilor din subordinea Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu un procent de
12%.
Art.2- Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul bugetcontabilitate ]i resurse umane.
Art.3- Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din
cadrul prim`riei, Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea, Institu\iei Prefectului
jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are.
Pre]edinte de ]edin\`
P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu
Contrasemneaz`
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti 31 iulie 2015

