CONSILIUL LOCAL LUNGANI
JUDETUL IASI
HOTARAREA NR.
NR. 13 din 25.07.2007
privind mandatarea Primarului comunei Lungani pentru acordarea unui spor de
25 % din salariul de baza pentru referentul cultural
Consiliul Local al Comunei Lungani , judetul Iasi ;
Avand in vedere expunerea de motive prezentata si sustinuta de catre
primarul comunei Lungani, d-l Ing. Gh. Pricopie, initiatorul proiectului de hotarire,
prin care se propune acordarea unui spor in procent de 25% din salariul de baza
pentru referentul cultural, in persoana d-lui BUICIAG FLORINEL, incepind cu
data de 1.08.2007;
Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.
2881/17.07.2007 din cadrul Consiliului Local Lungani ;
Avind in vedere prevederile Legii 199/1997 privind ratificarea Cartei
Europene a Autonomiei Locale ;
Avind in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice
locale ;

Avind in vedere prevederile Legii 24/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare, privind tehnica legislativa;
Avind in vedere ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea
52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala;
Avind in vedere art. 38, alin. (2) lit. a) din Legea administratiei publice
locale, nr. 215/2001, republicata ;
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In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicata, adopta prezenta

HOTARARE:
Art. 1 : Se mandateaza primarul comunei Lungani, judetul Iasi, pentru
acordarea unui spor de 25% din salariul de baza, reprezentind alte drepturi
salariale ce se calculeaza la salariul de baza pentru referentul cultural, incepind
cu data de 1.08.2007.
Art. 2 : Referentul cu atributiile specifice contabilului va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art. 3 : Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica copie

dupa prezenta primarului, Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru
verificarea legalitatii, referentului cu atibutiile specifice contabilului pentru
punerea in aplicare si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.

Presedinte sedinta,
Consilier,

MUNTEANU LAURENTIU

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Licentiat in stiinte administrative

Teodora Marilena ALECSA
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