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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
    CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 172
privind creșterea salarială pentru personalul angajat în Unitatea Administrativ Teritorială

Orașul Ocna Mureș, urmare a aplicării Ordonanței de Urgență nr. 27/30 iunie 2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.08.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 883/20.08.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.12338/25.08.2015 ale Direcției
economice, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu prevederile art. I pct.
1 din O.U.G. nr. 83/2014 așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 27/30 iunie 2015,
în baza cărora 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, și  prevederile Legii nr.273/2006, actualizată;de creșterea salarială nu
pot beneficia

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1:  Aprobă creșterea cu 12%, începând cu luna septembrie 2015, a salariului de bază brut
pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Primarului Orașului Ocna Mureș și în
serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, cu excepția
angajaților pe posturile de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Serviciului public de
asistență socială Ocnas Mureș.

Art. 2: Împotriva hotărârii persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția economică;
- Se aduce la cunoștința personalului din Primăria Ocna Mureș;

Ocna Mureş, 27.03.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
                IOAN MIRCEA LEAHU                    SECRETAR ORAS

                            NICUŞOR PANDOR

NP/NP. Ex.6.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi: 12 ;  voturi pentru:12 .


