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HOTĂRÂREA Nr.78
din 15.04.2010

PRIVIND ACORDAREA SUPLIMENTELOR SALARIALE PENTRU FUNŢIONARII PUBLICI DIN
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI NĂDLAC ŞI A SERVICIILOR

ÎNFINŢATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.04.2010,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4061/2010
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.4060/2010
- Prevederile art.11 din Anexa nr.III la Legea - Cadru nr.330/2009 privind

salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice
- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, invătământ

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. (1) Începând cu plata obligaţiilor salariale aferente lunii aprilie 2010, se
acordă suplimente  salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie
sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Nădlac şi a
serviciilor înfiintate şi subordonate Consiliului Local Nădlac, conform anexei 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate.
(3) Suplimentele salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, având în

vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale în anul 2009, au fost mai mari decât cheltuielile de
personal alocate pentru autorităţile executive, deliberative şi aparatul de specialitate
al primarului oraşului Nădlac.

(4)  Suplimentele salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat şi
reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport
cu venitul salarial.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlului Legalităţii Actelor,

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartiment Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS




