
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 
  

HOTĂRÂREA nr. 18/28.05.2010 

privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos 

  

Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Stefanestii de Jos, exprimată prin Expunerea de 
motive, Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, proiectul de Buget 
local pe anul 2010, Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2009, avizele Comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Local Stefanestii de Jos; 

În conformitate cu: prevederile art.1, art.2, art.3, art.6, art.35, art.11, alin. (1), lit.b), alin.(2), 
alin.(3), alin.(4) din Anexa nr. III- Reglementări specifice funcţionarilor publici din Legea nr. 
330/2009 lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  

 Cu respectarea prevederilor art.5, alin. (2), alin. (4), art.11, art.13, art.14, art.16, art.23, alin. 
(2), lit.c) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;  

În temeiul prevederilor art.36, alin (9) şi art.45, alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 republicată 
şi actualizată privind administraţia publică locală, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1 (1) Se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii 
publice de execuţie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Stefanestii de Jos, egale cu diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de 
teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi. 

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate si vor fi individualizate, 
in baza prezentei hotarari, prin dispozitie a primarului. 

(3) Suplimente salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, prin dispozitia primarului, având 
în vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2009, cat si din primul trimestru al anului 2010, au fost mai mari decât 
cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive, deliberative şi aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stefanestii de Jos. 

(4) Suplimentele salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat şi reprezintă o bază de 
calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefanestii de Jos. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari. 

   
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR COMUNA, 
  

 

Consilieri prezenti: 10 
 
Cu un numar de 10 voturi “pentru” din 12 consilieri in functie. 
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