
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA 
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea majorarii salariale a personalului din cadrul  
Primariei Comunei Tirgsoru Vechi 

 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. 7755/20.07.2015 din care rezulta necesitatea aprobarii majorarii 
salariale a personalului din cadrul Primariei Comunei Tirgsoru Vechi, tinand cont de nivelul 
scazut al salariilor personalului angajat; 

Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil, inregistrat cu nr. 
7754/20.07.2015 referitor la indeplinirea conditiilor cumulative de acordare a cresterilor 
salariale pentru personalul angajat in cadrul Primariei Comunei Tirgsoru Vechi ; 

In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(52)  din Ordonanta de Urgenta nr. 27/2015 
pentru completarea Ordonantei de Urgenta nr. 83/2014, privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor Legii nr. 71/2015, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 83/2014; 

In conformitate cu prevederile art. 21 si 22, Cap.1 pct. B, art. 1 din Legea nr. 284/2010 – 
Lege – Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice;  

In temeiul prevederilor  art.36 alin.(5) lit.b,  a art.115 alin.(1) lit. b coroborat cu art.45 
alin.(3)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 (1) Se aproba majorarea cu 12%,  a cuantumului brut  al salariilor de baza de care 

beneficiaza personalul din cadrul Primariei Comunei Tirgsoru Vechi pentru toate categoriile de 
pesonal din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  al serviciului public de evidenta a 
persoanelor, al serviciul politia locala si din cadrul bibliotecii comunale; 

(2) Majorarea se va acorda in momentul  in care vor fi respectate conditiile impuse de 
lege si anume: incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat si a plafonului de 
cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul 
comunei prin biroul financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se 
insarcineaza secretarul comunei. 

 
 

 
                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  Petre Eugen Gheorghe 
 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Valeria Seresan 
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