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HOTARÂREA NR. 76 
PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE DISPOZITIV 

ÎN PROCENT  DE 25% DIN SALARIUL  DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL 
DIRECŢIEI POLIŢIE COMUNITARĂ PENTRU ORDINE PUBLICĂ TULCEA 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 24 
aprilie 2008; 
  Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei lunare de dispozitiv în 
procent de 25% din salariul de bază pentru personalul Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine 
Publică Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie raportul Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea, 
înregistrat   cu nr. 235/11.04.2008; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 Având în vedere prevederile : 
-  Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
- Ordinul M.A.I. nr.496/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului M.I. nr.275/2002 

pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din 
Ministerul de Interne; 

- Hotărârea Guvernului nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi 
Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului 
şi prevenirea criminalităţii stradale; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. a şi alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 45 pct.1 şi 6 şi art.49 pct.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Se aprobă  acordarea indemnizaţiei lunare de dispozitiv în procent de 
25% din salariul de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual 
din cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea. 
 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc 
Primarul Municipiului Tulcea şi  Direcţia Poliţie Comunitară  pentru Ordine 
Publică Tulcea. 
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 Art. 3 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea acestei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
  
         Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 
CONTRASEMNEAZA,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                           CONSILIER, 
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