ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea sporului lunar de dificultate acordat membrilor Comisiei locale
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, începând cu 07.07.2006
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 09.10.2006;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 106/15.08.2006 prezentată şi susţinută de
primarul comunei, domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr.
107/15.08.2006;
Având în vedere referatul nr. 98/08.08.2006, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere referatul nr. 129/06.10.2006, întocmit de referentul contabil;
Având în vedere O.G. nr. 3/12.01.2006, creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006
personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 720/07.09.2005 privind constituirea
Comisiei comunale Scînteia, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere O.U.G. nr 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării
persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică
locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005;
Având în vedere O.U.G. nr. 209/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul proprietăţii, aprobată prin Legea nr. 263/2006;
Având în vedere Dispoziţia primarului nr. 327/14.07.2006 privind acordarea sporului lunar
de dificultate în procent de 50% din salariul de încadrare/indemnizaţia lunară;
Având în vedere referatul favorabil nr. 117/22.08.2006 al Comisiei pentru Agricultură,
Activităti Economice Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi
Turism;
Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
2l5/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă şi se însuşeşte acordarea sporului lunar de dificultate în procent de 50% din
salariul de încadrare/indemnizaţia lunară, pentru membrii Comisiei locale pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor.
Art.2.-Acoperirea financiară se face prin modificarea bugetului local pe anul 2006 în sensul
transferării sumei de 21,963 lei în cadrul capitolului 51.02.10. -“Cheltuieli personal administraţie”
de la alin. 10.01.01 -“Salarii de bază”, la alin. 10.01.30 -“Alte drepturi salariale în bani”.
Art.3.-Primarul comunei împreună cu referentul contabil vor duce la îndeplinire prezenta
Hotărâre. Art.4.-Prezenta hotărâre se aplică un an de zile, începând cu data de 07.07.2006.
Art.5.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, compartimentului financiar-contabilitate al
primarului, autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, primarului comunei şi o va afişa în
locuri publice.
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