ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL BRATOVOESTI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat din aparatul de
specialitate al primarului comunei Bratovoesti, în baza prevederilor art. 1 alin. ( 5²) şi (5³) din O.U.G.
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local Bratovoesti, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 02.02.2015
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bratovoesti, Raportul compartimentului financiar –
contabil, prin care se constată nivelul scăzut al salariilor de care beneficiază personalul din
instituţiile publice precum şi inechităţile create ca urmare a neaplicării Legii nr. 284/2010 Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a necorelării salariilor
odată cu aplicarea hotărârilor de guvern privind stabilirea salariului minim în plată şi avizele
favorabile ale Comisiei de specialitate;
Ținând cont de situaţia creată în momentul de faţă când o mare parte a personalului din
instituţiile publice se află salarizate cu salariul minim pe economie indiferent de cunoştinţe,
experienţă şi complexitatea muncii, fără a se respecta criteriile pe baza cărora se fundamentează
ierarhia salariilor de bază stabilite prin art. 5 din Legea nr. 284/2010;
Luând în considerare dispoziţiile O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din
sistem public sanitar şi din sistemul public de asistenţă socială, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 185/2015;
În baza prevederilor art.1 alineat (5²) şi (5³) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările aduse prin
O.U.G. nr. 27/2015;
În temeiul prevederilor art 36 alin 1 si art 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al comunei Bratovoesti, adopta prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Personalul din aparatul de specialitate al Primariei comunei Bratovoesti beneficiază
începând cu data de 1 iulie anul 2015 de o creştere salarială de 12% calculată asupra salariului de
bază, precum şi asupra sporurilor, indemnizaţiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază.
(2) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă funcţionarilor publici şi
personalului contractual cu încadrarea în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în
limita plafonului cheltuielilor de personal repartizat conform prevederilor legale, prin dispoziţii ale

Primarului comunei Bratovoesti.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
•
•

Instituţiei Prefectului - judeţul Dolj
Compartimentului financiar - contabil

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, in sedinta ordinară din 30 iulie 2015. Au
fost prezenţi 13 din totalul de 13 membrii ai consiliului local.
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