
  

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 313  
pentru aprobarea criteriilor şi condiţiilor ce vor sta la baza acordării premiilor constituite în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 personalului din aparatul de 
specialitate  al 

Primarului municipiului Tulcea şi al D.A.P.S. Tulcea 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2007; 
 Văzând Expunerea de motive a domnului Primar dr.ing. Hogea Constantin, înregistrată cu 
nr. 43708/ 15.11.2007 şi  Raportul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 43707/ 15.11.2007 
pentru aprobarea criteriilor şi condiţiilor ce vor sta la baza acordării  premiilor constituite în limita 
a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 personalului din aparatul de specialitate  al 
Primarului municipiului Tulcea şi Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
  

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
           În conformitate cu prevederile art.22 din Ordonanţa nr. 2/2006 privind reglementarea 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 şi cele ale art.12 
din Ordonanţa nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000, cu modificările 
ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „a”, art. 45 alin. 1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată. 

 
H O T Ă R Â Ş T E: 

  
 Art.1. Se aprobă criteriile  şi condiţiile  ce vor sta la baza acordării premiilor constituite în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 personalului din aparatul de 
specialitate  al Primarului municipiului Tulcea şi D.A.P.S. Tulcea.  
 

Art.2. Fondul de premiere poate fi utilizat în luna decembrie a anului 2007 în cazul în care 
veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere.  
  

Art.3. Direcţia de Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice şi Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială,  în vederea ducerii la 
îndeplinire. 

 
  



  

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali.  
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