ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 40

privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului
de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile
aferente anului 2008
Consiliul Local al comunei Laza , judeţul Vaslui, întrunit în sedinţa
ordinară;
Având în vedere :
- Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza din care
rezultă necesitatea, legalitatea şi oportunitatea constituirii unui fond de
premiere în limta a 5% din cheltuielile cu salariile funcţionarilor publici
şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului şi
din instituţiile de sub autoritatea consiliului local, aferente anului 2008,
precum şi stabilirii criteriilor şi condiţiilor utilizării acestui fond;
- prevederile art.21 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi a
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoaren a legii privin sistemul
unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007,
modificată prin Ordonanţa Guvernului României nr.9/30.01.2008 pentru
acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008,
precum şi ale art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual
salarizat prin legi speciale.
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
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- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”a” coroborat cu alin.(3)
lit.”b” şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale,republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă constituirea unui fond de premiere în limita a 5%
din cheltuielile cu salariile pentru anul 2008, aferente funcţionarilor
publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al
primarului precum şi din instituţiile de sub autoritatea consiliului local, –
fond din care se va efectua premierea personalului susmenţionat în luna
decembrie 2008.
Art.2. Premierea personalului se va face după următorul criteriu:
-se stabileşte valoarea premiului individual proporţional cu 5% din
valoarea salariului de bază pe anul 2008 al fiecărui angajat (fără
sporuri, indemnizaţii) la care se adaugă suma obţinută prin împărţirea
în mod egal la numărul de angajaţi a diferenţei dintre totalul
cheltuielilor cu salariile pe anul 2008 a funcţionarilor publici şi a
personalului contractual şi valoarea salariilor de bază însumate ale
acestora.
Art.3. Nu vor beneficia de premii angajaţii care au fost sancţionaţi
disciplinar în anul 2008 sau a căror sancţiune nu a fost radiată de drept,
potrivit legii.
Art.4. Primarul comunei Laza, prin compartimentele de specialitate
din cadrul Primăriei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri
Laza, 14.11.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, Balan Nicoleta
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul comunei Laza,
Ioan Puşcaşu
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