
 
 

 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobare  crestere salariala 

 

                    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2015 prin  
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.1400 din 16.12.2015, legal constituit, 
 
 

 Luand act de: 

- Raportul nr. 13354/09.12.2015  al Serviciului Buget-Contabilitate, Resurse Umane; 

- Raportul nr.291/21.12.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals; 

      Avand in vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – Art.I; 

           In conformitate cu prevederile: 

     - art.36 alin.1 si alin.9  din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      - art.791 si 792 din O.G.35/2002 –Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale; 

      - 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 prevederilor art.45 alin.1 si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

           Adopta prezenta 

 

                         HOTARARE 
 
 Art. 1. – Se aprobă,incepand cu data de 01.12.2015,cresterea cu 10% a salariului de baza al dnei. 

Liliana Dica, consilier juridic gradul I in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al 

orasului Bals, nivel studii superioare,clasa de salarizare 40,coeficient de ierarhizare 2,62, de la 1823 lei la 

2005 lei. 

            Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica  persoanei nominalizate, Primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Olt . 
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