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aprobarea Bugetului de venituri si
stituirea fondului de premiere pentru

Consiliul local al comunei Rastolita,intrunit in sedint^a ordinara de lucru
Tinand cont de prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2008, nr.388 din 31 decembrie 2007 3! Ordonanta Guvernului nr.186
din 25
noiembrie 2008,,Decizia nr.699 din 5 decembrie 2008 a Directorului executiv al
Directiei Generale a Finantelor Publice Mures,privind repartizarea sumei de 7 mil
lei, din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuieiilor de personal ale
radrelor didactice din invatamantul preuniversitar de stat;
Avand in vedere Raportul si avizul
de specialitate al comisiei privind
aprobarea
bugetului
de
venituri
si
cheltuieli
rectificat
,
referatul
;rdonatorului principal
de credite
din care rezulta
necesitatea
si
:portunitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli-rectificat - pe anul
2008 si posibilitatea constituirii si utilizarii fondului de premiere ;
In conformitate cu prevederile art.21 din Ordonanta nr.9/30 ianuarie 2008
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.6/2007 privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale si altor drepturi ale functionarilor public!
pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar
de salarizare si
alte
drepturi
ale
functionarilor
public!,art.12
din
Ordonanta
r.r. 10/2008, Ordonanta de Urgenta nr.24/2000 ;
In baza prevederilor Legii nr.273/2002 privind finantele publice locale cu
~odificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ,,b" ,alineat (4) litera
,,a"si art. 45 alineatul 2, litera ,,a" din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala -republicata ;

HOTARESTE:
Art.1. Se aproba
Bugetul de venituri
cheltuieli
rectificat - pe anul 2008 al Consiliului local al comunei Rastolita
,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare
Art.2.Se aproba constituirea fondului de premiere de 5 % din
cheltuielile cu salariile aferente anului 2008,criteriul de acordare
se stabileste direct proportional cu salariul realizat in anul 2008
,iar conditia de acordare este ca nici unul din salariati sa fi fost
sanctionat in cursul anului 2008.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari se incredinteaza primarul Gheorghe Mogila
si referentul
cu atributii de contabilitate al Primariei Rastolita Leopold
Nicoleta.
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