
nomANu,
JUDETUL IA$I

COMANA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

HotIrffrea nr.ll2 12015
privind revocarea HCL nr. I 05i201 5 privind aprobare nivel de salarizare penhu personalul angajat al primlriei comunei Le{cani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei

ordinare din data de 21 decembrie 2015

Avind in vedere:
- Adresa nr. 18626110.12.2015 a Instituliei Prefectului Judelului laqi prin care solicitA

revocarea hotdrdrii nr. 10512015 intrucAt a fost adoptatd. cu inc[lcarea prevederilor legale;

- Referatul nr.2116.ll.2015 intocmit de catre secretarul comunei Letcani, prrn care aratd

cd prevederile art. 5, alin. 1, alin. 1^1, alin. 1^2 si alin. 5 din O.U.G nr. 83/ 2074, privind

salarizareapersonalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in

domeniul cheltuielilor publice, se referd la personalul din aparatul de lucru al

Parlamentului qi din celelalte institulii gi autoritdli publice, salarizat la acelaqi nivel,

precum qi personalului din cadrul Consiliului Concurenlei qi al Curlii de Conturi, qi nu se

aplic[ la nivelul administraliei publice locale.

- Art. 45 alin.(3) din Legea m.2l5l 2001 privind administratia publica locala;

- prevederile Legii 521 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

locaia;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Legea rr.21512001 privind administratia

publica locala, republicatd, cu modificdrile 9i complet[rile ulterioare

norAnAgrr:

Art.L. Se revocd Hotdrarea consiliului local nr. l}5l20l5,intruc6t prevederile arl-.5, alin. 1, alin. 1^1,

alin. l^2 si alin. 5 din O.U.G nr. 83/ 2014, privind salarrzarea personalului platit din fonduri publice in anul

21l1,precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, se referd la personalul din aparatul de lucru al

parlarnentului qi din celelalte institufii qi autoritdli publice, salarizat la acelaqi nivel, precum qi personalului

din cadrul Consiliului Concurenlei qi al Cu(ii de Conturi, qi nu se aplicd la nivelul administrafiei publice

locale.
Art.Z. primarul comunei si biroul financiar contabil din cadrul primariei vor aduce la indeplinire

prevederile pr ezentei hotarAri.

Art.3. Secretarul comunei ya inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,

viceprimarului, compartimentelor si celorlalte persoane vizate qi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotarari va fi afisata Ia sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

Datd astdzi: 21.12.2015

Irimila


