HCL nr. 130 din 21 decembrie 2010
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 130
din 21 decembrie 2010
privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2010,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 23103/2010;
- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la nr. 23104/2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli, înregistrat la nr. 23105/2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 11, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Anexa nr. III - Reglementări specifice funcţionarilor publici din Legea
nr. 330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Prevederile art. 5, alin.(2), alin.(4), art.11, art.13, art.14, art.16, art. 23, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1)Se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau de conducere în
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, egale cu diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile
publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2)Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.
(3)Suplimentele salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, începând cu data de 01.10.2010 din veniturile proprii ale bugetului local,
în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, sunt mai mari sau egale cu
cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru autorităţile executive, deliberative şi aparatul de specialitate al primarului municipiului
Câmpulung Moldovenesc.
Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul resurse umane şi managementul calităţii şi Serviciul venituri
şi cheltuieli, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Niga Gheorghe
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