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HOTĂRÂREA   NR.  71  
Privind aprobarea creșterilor salariale prevăzute de OUG 27/2015, pentru personalul 

angajat al instituției publice 
 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2015 ;  
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, avizul 

comisiilor nr. 1, 2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate  precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei ; 

Ținând cont de încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobat prin Ordinul 
MFP/MDRAP nr. 622 din 06.08.2015 ; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 27/2015 pentru completarea OUG 
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare și cele ale Legii 
nr. 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;  

În baza art. 36,  alin. (1) şi (2), lit. “a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei  publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin. (1)  și art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea administraţiei  publice locale 
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 
 Art.1. Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de baza ale 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Albă .  . 
 Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  12 voturi „pentru”,  0  voturi  
„împotrivă”,   0  voturi „abțineri”,  din totalul de  12   voturi exprimate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
        RAICIU VASILE  

      Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 
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