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HOTĂRÂRE NR. 202/27.08.2015 

Privind stabilirea creşterilor salariale cu 12% pentru personalul aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Năvodari si al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local in 

baza OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 

2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificările si 

completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae, expunerea de motive 

a acestuia, referatul Biroului Resurse Umane privind propunerea de adoptare 

a unei Hotărâri a Consiliului Local Năvodari de stabilire a creşterilor 

salariale cu 12% pentru personalul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Năvodari nr.35966/11.08.2015, avizele comisiilor de specialitate; 

-    adresa Direcţiei Economice nr.21217/D/IG.08.2015; 

- referatul Casei de Cultura "Pontus Euxinus" nr.25/04.08.2015 privind 

indexarea salariilor angajaţilor instituţiei cu 12%; 

-  referatul Clubului Sportiv Năvodari nr. 36466/14.08.2015 privind propunerea 

de adoptare a unei Hotărâri a Consiliului Local Năvodari de stabilire a creşterilor 

salariale cu 12%; 

- prevederile art. 1 alin (5
^
2) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2015, 

precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, modificata si completata prin 

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2015; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), şi art.45 alin.(l) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

HOTARASTE: 

ART.1. Se aproba o creştere salariala de 12% incepand cu data de 01.07.2015 pentru 

personalul aparatului de specialitate al primarului oraşului Năvodari si al instituţiilor 

publice subordonate Consiliului Local. 



ART.2 Creşterile salariale se stabilesc si se acorda funcţionarilor publici si 

personalului contractual, cu încadrarea in cheltuielile de personal cuprinse in bugetul 

aprobat si in limita plafonului de cheltuieli repartizat conform prevederilor legale. 

ART.3. Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, 

Biroului Resurse Umane-Comunicare-Relatii Publice; 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 
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