
HOTARAREA NR.158 
privind aprobarea criteriilor si conditiilor ce vor sta la baza acordarii premiilor 

constituite in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 personalului 
din aparatul de specialitate al  Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea 

  
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 
noiembrie 2008; 

Examinand proiectul de hatarare privind aprobarea criteriilor si conditiilor ce vor sta la baza acordarii 
premiilor constituite in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 personalului din aparatul 
de specialitate al  Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu  

nr. G 7844/13.11.2008;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere dispozitiile art. 12 din Ordonanta de Guvern nr. 10/2008 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2008 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 nr. 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 si Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale; 

 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit a) si alin.(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 

 In temeiul art.45, alin.(1) si alin.(6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.1-Se aproba constituirea fondului anual de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 

2008 si acordarea acestuia personalului salarizat al  Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.2-Se aproba criteriile si conditiile ce vor sta la baza acordarii premiilor constituite in limita a 5%, din 

cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, personalului salarizat al Directiei de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea. 

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor interesate pentru 
ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
       

     CONTRASEMNEAZA,                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                  CONSILIER, 
       Jr. Brudiu Maria                                                    Anton Valeriu 

 


