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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea creșterii salariale conform OUG nr. 27 / 2015
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Prevederile art. 36, alin 2, lit. a și b și art. 36 alin. 4, lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată la zi;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 83/2014, modificată și
completata de OUG nr. 27 / 2015 ;
- Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și actualizată la zi
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate nr. 8943 / 16.07.2015, întocmit de Râiosu Simona – șef serv. buget
finante contabilitate și Popa Constantin Cătălin – compartiment resurse umane ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTARASTE :
ART. 1. Se aprobă cresterea veniturilor salariale ale personalului prevazut de art. I, alin. 1 din
O.U.G. nr. 27 / 2015, începând cu 01 iulie 2015 .
ART. 2. Personalul care va beneficia de cresterea salariala conform art. 1 din prezenta hotarire
si cuantumul acesteia, vor fi stabilite prin dispoziția ordonatorului principal de credite.
ART. 3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Bumbeşti-Jiu prin compartimentele aparatului de specialitate al acestuia .

Adoptata astazi, 23.07.2015
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
BURLIGICA MIHAELA ELENA

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 16 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 16 consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie.
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