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CONSILIUL LOCAL BREAZA
 
 

HOTARARE
 
privind constituirea si utilizarea fondului de premiere in luna decembrie 2008

 
 
Având în vedere expunerea de motive nr.17937/26.11.2008, formulată de dl.
Niculae Dragan, Viceprimarul orasului Breaza;
Luand act de :

-          raportul nr. 18133/02.12.2008 intocmit de dna Sichim Elena, Sef 
Serviciu Financiar- Contabil;
-          raportul nr. 18134/02.12.2008 intocmit de dna Nica Viorica, 
reprezentantul Oficiului Salarizare si Resurse Umane;
-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea 
domeniului public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local 
al orasului Breaza; 
-          avizul nr18135/02.12.2008 al secretarului orasului Breaza;

Tinand seama de prevederile art.21 din OG nr.6/2007 privind unele masuri de 
reglementare a drepturilor salariale si a altor depturi ale functionarilor publicipentru 
anul 2007, modificata si completata si art. 12 din OG nr. 10/2008 privind cresterile 
salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivt OUG 
nr. 24/2000, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) , alin. (9) şi art.115 alin. (1) lit. “b” 
coroborat cu art. 45, alin. (1)  din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, modificata si completata;
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 
Art.1. Aproba constituirea unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru functionarii publici prevazuti in statul de functii. Din 
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acest fond de premiere se acorda o suma egala pentru fiecare functionar public 
prevazut in statul de functii.
Art.2. Aproba constituirea unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual prevazut in statul de functii. Din 
acest fond de premiere se acorda o suma egala pentru fiecare angajat contractual 
prevazut in statul de functii.
Art.3. Serviciul Administratie Publica Locala va comunica prezenta: Prefecturii 
Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar-Contabil si Oficiului 
Resurse Umane si Salarizare.
 
 
Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
 
       Ioana Anghel                                                                              Elena 
Moldoveanu
 
 
 
Breaza, 18 decembrie 2008    
Nr. 112
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