ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind stabilirea criteriilor pentru utilizarea fondului de premiere în limita a 5% din
cheltuielile cu salariile aferente anului 2006 pentru funcţiile publice şi personalul contractual
prevăzute în statele de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al primarului comunei.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.12.2006;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 189/21.11.2006 prezentată şi susţinută de către
primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu iniţiatorul prioectului de hotărâre înregistrat la nr.
184/21.11.2006;
Având în vedere referatul nr. 193/22.11.2006, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere dispoziţiile art. 22 din O.G. nr. 2/2006 şi ale art. 12 din O.G. nr. 3/2006;
Având în vedere împrejurarea că veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de
personal, inclusiv acest fond de premiere;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere referatul facorabil al comisiei pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la
nr. 201/23.11.2006;
Având în vedere dispozitiile 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 criteriile şi condiţiile pentru utilizarea fondului de premiere în limita a 5%
din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006 pentru funcţiile publice şi personalul contractual
prevăzute în statele de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi, după cum urmează:
a)-modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu 30%;
b)-disponibilitatea de a lucra în echipă şi în program prelungit 30%;
c)-prezenţa la serviciu 20%;
d)-sancţiuni sau abateri disciplinare 20%;
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei împreună cu
compartimentul financiar-contabilitate.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, D.J.F.P.Iaşi – Serviciul Buget,
compartimentului financiar contabilitate, o va aduce la cunoştinţa primarului şi o va afişa în locuri
publice.
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