ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind acordarea ticetelor cadou personalului din aparatului de
specialitate al primarului comunei, în luna decembrie 2007.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 20.12.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 250/20.11.2007, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 251/20.11.2007;
¾ referatul nr. 258/20.11.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007, cu modificările ulterioare;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ avizul favorabil al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
¾ O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată prin legea nr. 232/2007;
¾ O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului
bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
¾ Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
¾ H.G. nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor
Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
¾ referatul Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 267/21.11.2007;
¾ art. 36 alin. (4) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
¾ În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se mandatează primarul comunei pentru acordarea ticetelor cadou personalului din
aparatul de specialitate al primarului comunei, în luna decmbrie 2007, din venituri proprii.
Art.2.-Contabilul este autorizat să ducă la îndeplinire prezenta Hotărâre.
Art.3.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-compartimentului financiar-contabilitate al primarului comunei Scînteia,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
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