
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: indreptare erori materiale cuprinse in art.2 al H.C.L. 

nr.85/30.06.2015 privind incadrarea pe postul de consilier juridic in cadrul 

aparatului permanent al Consiliului Local Bals a dnei. Liliana Dica  si art.1 al 

H.C.L. nr.95/23.07.2015 ,privind aprobare crestere salariala. 
 
 
                    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.10.2015 
prin  Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.905/22.10.2015, legal constituit, 
 
      Luand act de: 

- raportul nr.11218/26.10.2015 al Serviciului Resurse Umane; 

-  H.C.L. nr. 85/30.06.2015 privind incadrarea pe postul de consilier juridic 

in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Bals a dnei. Liliana 

Dica; 

-  H.C.L. nr.95/23.07.2015 ,privind aprobare crestere salariala; 

- raportul nr.244/27.10.2015   al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local al orasului Bals; 

      Avand in vedere: 

- prevederile art.36 alin.1 si 9 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa privind 

elaborarea actelor normative, republicata; 

     In temeiul art.45 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

       Adopta prezenta 

 
HOTARARE 

 

      Art.1. Se aproba indreptarea erorii materiale survenite in art.2 al Hotararii 

Consiliului Local nr. nr.85/30.06.2015 privind incadrarea pe postul de consilier 

juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Bals a dnei. Liliana 

Dica, in sensul ca la art.2 in loc de 1587 lei se va trece 1628 lei. 
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      Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.85/30.06.2015 

raman neschimbate. 

      Art.3. Se aproba indreptarea erorii materiale survenite in art.1 al Hotararii 

Consiliului Local nr. nr.95/23.07.2015 privind aprobare crestere salariala, in sensul 

ca la art.1 in loc de 1777 lei se va trece 1823 lei. 

       Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.95/23.07.2015 

raman neschimbate. 

       Art.5.  Pentru perioada de la data angajarii si pana la data prezentei hotarari se 

vor acorda diferente salariale in suma de 189 lei. 

      Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica 

Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, 

Secretarului oraşului Balş, dnei.Dica Liliana si Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 

 

 
                                                PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                          STANA DANIELA 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Avizat pt.legalitate 
                                                                                                        conform art.117 
                                                                                                           lit.a) din Legea 
                                                                                                             nr.215/2001 
                                                                                                            SECRETAR, 
                                                                                                           Jr.Dinu Constantin 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Bals,29.10.2015 
Nr.110 
(Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi) 
 
 
                     
 


