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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 12 consilieri 

 

HOTARAREA NR.168 

privind stabilirea cresterilor salariale pentru personalul angajat in aparatul de specialitate al 

primarului si in institutiile publice locale din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Local 

al Municipiului Husi  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

            Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind stabilirea cresterilor salariale pentru personalul angajat 

in aparatul de specialitate al primarului si in institutiile publice locale din 

subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Husi, 

Dispozitiile OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului din sistem public 

sanitar si din  sistemul public de asistenta sociala, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 185/2015; prevederile art.1 alin.(52) si (53) din OUG nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, in anul 2015, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari prin Legea 

nr.71/2015, cu modificarile si completarile aduse prin OUG nr.27/2015; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

         In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.(2) lit.b) si ale art.19 alin.(2) din Legea 

nr.273/2006 privind finantatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

art.36 alin(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

       Art.1(1) Se stabileste o crestere salariala de 12% calculate asupra salariului de baza acordat 

in luna iulie 2015, precum si asupra sporurilor, indemnizatiilor si celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza, pentru personalul din 

aparatul de specialitate al primarului si din institutiile publice din subordinea sau de sub 

autoritatea acestuia, incepand cu data de 01 august 2015. 
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           (2) Cresterile salariale prevazute la alin.(1) se stabilesc si se acorda functionarilor publici 

si personalului contractual cu incadrarea in cheltuielile de personal cuprinse in bugetul aprobat si 

in limita plafonului cheltuielilor de personal repartizat conform prevederilor legale, prin acte 

administrative emise de primarul municipiului Husi si de conducatorii institutiilor publice locale. 

              Art.2.(1) Prin exceptie de la prevederile art.1 alin.(1) personalul din Spitalul Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi beneficiaza incepand cu data de 01 august 2015 de o crestere salariala 

de pana la 12% calculate asupra salariului de baza acordat in luna iulie 2015, precum si asupra 

sporurilor, indemnizatiilor si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, 

potrivit legii din salariul de baza. 

(2) Cresterile salariale prevazute la alineatul (1) in limita maximă de 12% se stabilesc la 

nivelul institutiei de către conducerea acesteia, asigurandu-se respectarea conditiilor de incadrare 

in cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în plafonul cheltuielilor de personal 

repartizat conform prevederilor legale. In scopul respectarii celor doua conditii, conducerea 

Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi poate stabili cresteri salariale diferentiate pe 

categorii de personal. 

 (3) Prin exceptie de la prevederile art.1 alin.(1) personalul din Serviciul Public Local de 

Asistenta Sociala Husi (asistenti medicali si comunitari) beneficiaza incepand cu data de 01 

august 2015 de o crestere salariala de pana la 12% calculate asupra salariului de baza acordat in 

luna iulie 2015, precum si asupra sporurilor, indemnizatiilor si a celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii din salariul de baza. 

(4) Cresterile salariale prevazute la alineatul (3) in limita maximă de 12% se stabilesc la 

nivelul institutiei de către conducerea acesteia, asigurandu-se respectarea conditiilor de incadrare 

in cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în plafonul cheltuielilor de personal 

repartizat conform prevederilor legale. In scopul respectarii celor doua conditii, conducerea 

Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi poate stabili cresteri salariale diferentiate pe 

categorii de personal. 

Art.3.- Conducătorii instituţiilor publice mentionate anterior raspund de respectarea celor 

doua conditii la nivelul fiecarei institutii si de stabilirea corecta a salariilor pentru fiecare 

persoana in parte, pe baza reglementărilor legale si a celor cuprinse în prezenta hotarare. 

Art.4.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însarcineaza Primarul 

Municipiului Husi, Direcţia Administratie Publica Locala – Compartimentul Gestionarea 

Resurselor Umane si a Functiilor Publice   si  Directia Economica. 

 

                                                                                     HUSI, 27 august 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

         Sergiu Boeru                                                               Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 

 

 


