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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de 

execuţie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Amara  

  

 

              Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

 -iniţiativa primarului oraşului Amara şi expunerea de motive cu privire la acordarea unor suplimente 

salariale; 

-referatul de inspectorul resurse umane, Hotărarea Consiliului local Amara nr.7/2010 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2010, contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2009, avizele 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Amara; 

-prevederile art.1, art.2, art.3, art.6, art.35, art.11, alin. (1), lit.b), 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 actualizată privind finanţele publice locale;  

              În temeiul prevederilor art.36, alin (9) şi art.45, alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 republicată 

şi actualizată privind administraţia publică locală, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1 (1) Se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de 

execuţie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Amara, 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. 

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate. 

(3) Suplimente salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, începând cu data de 01.01.2010 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 Amara. 

(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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Contabilitate, Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Amara. 

Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul secretarului oraşului. 

   

  

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
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Anexa la HCL 25 din 9 aprilie 2010 

 

 

 

 

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII PUBLICE 

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia publică Clasa Gradul 

profesional 

Treapta de 

salarizare 

Salariul de 

bază 

pentru 

funcţii 

locale 

Salariul de 

bază 

pentru 

funcţii 

teritoriale 

Diferenţa 

1 Secretar al 

oraşului 

I   2329 4026 1697 

2 Sef serviciu I Principal 2 986 1256 270 

3 Consilier, 

inspector, 

consilier 

juridic, auditor 

I Superior 3 1246 1560 314 

4  I Principal 1 1111 1397 286 

5  I Principal 2 986 1256 270 

6  I Principal 3 915 1163 248 

7  I Asistent 2 818 978 160 

8  I Asistent 3 747 908 161 

9  I Debutant  699 699 0 

10 Referent III Superior 1 958 1054 96 

11  III Asistent 2 636 638 2 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

MORARU MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


