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HOTĂRÂREA  NR. 33/2015 
 
          Privitor la: stabilirea procentului de 12% de majorare a salariilor funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
31.07.2015, la care participă un nr. de 7 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  dl. Constantin Nicolae, fost ales Preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, august, 
septembrie, 2015; 
              AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 2264/30.07.2015, prezentata de d-nul PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
            Raportul de specialitate nr. 2263/30.07.2015, întocmit de Compartimentul financiar contabil prin 
care se arată că sunt îndeplinite condiţiile privind încadrarea în cheltuielile de personal, propune stabilirea 
procentului de 12% de majorare a salariilor funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni; 
            Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi raportul de 
avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei; 
            Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 5/11.02.2015, privind aprobarea bugetului local al  
comunei Lăcusteni pe anul 2015 şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în sumă de 949 mii lei;  
            Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, privind repartizarea cheltuielilor de 
personal nr. VL10893/20.01.2015; 
            În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (52) din O.U.G. nr. 83/2014, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin legea 71/2015, coroborat cu prevederile art. 36 alin. (9) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare;        
            În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publica locala, cu modificările şi completările ulterioare, cu 7 voturi „pentru”,  adopta următoarea: 

                                               HOTĂRÂRE 
             Art. 1. Se stabileşte procentul de 12% de majorare a salariilor funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, cu 
încadrarea  în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul local aprobat şi în limita plafonului cheltuielilor 
de personal, repartizat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea. 
             Art.  2. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul de specialitate, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 
             Art. 3. Prezenta hotărâre, va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii,  primarului comunei Lăcusteni şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi 
pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
              
         Lăcusteni,  31.07.2015 
     
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
CONSTANTIN NICOLAE         
                                        Contrasemnează: 
                       SECRETAR   
                BRĂNESCU ADRIAN    
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