ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI
HOTĂRÂREA
nr. 96/23.10.2015
privind stabilirea creșterilor salariale ce se acordă angajaților din statul de functii si
organigrama comunei Frecatei
Consiliul Local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, în şedinţa ordinară, legal
constitui;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Ţinând cont de:
- prevederile art. 1 alin. (5^2), din Ordonanţă de Urgenţă 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, coroborate cu
prevederile ART. VI pct. 1.din Ordonanţă de Urgenţă nr. 41/2015 din 30 septembrie
2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri bugetare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţia
publică locală nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - (1) Se aproba, începând cu 1 octombrie 2015, o creștere salarială de 12 %, ce se
acordă angajaților din statul de functii si organigrama comunei Frecatei.
(2) Creșterea salarială prevăzute la alin. (1) se acordă cu urmatoarea conditie:
a) cu încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului comunei;
Art. 2.- Stabilirea nivelului salariilor majorate se face prin Dispoziția primarului comunei
data individual pe fiecare angajat in parte, iar creșterile salariale, vor fi acordate cu
încadrarea în sumele aprobate cu acestă destinaţie în bugetul propriu.
Art. 3.- (1) La emiterea dispozitiilor individuale de crestere a salariului se va lua in
considerare referetul dnei. Tita Mariea, inspector in cadrul compartimentului financiarcontabil, care v-a confirma ca, fiecare crestere salariala care urmeaza a fi acordata pe
fiecare angajat in parte se incadreaza in limita cheltuielile de personal aprobate in bugetul
local al comunei Frecatei.
(2) Acordarea cresterii salariale stabilita la art. 1 din prezenta hotarare se va face
si in baza solicitarii fiecarui angajat in parte, fiind o conditie obligatorie din partea
acestora.
Art. 4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, primarului comunei Frecatei,
dnei. Tita Mariea din cadrul compartimentului financiar-contabil, precum si Institutiei
Prefectului-judetul Tulcea.
Hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, --„împotrivă”, --„abţineri”, fiind prezenţi
11 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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