AMENDAMENT

l.a Proiectul de Hotarâ re
Privind stabilirea salariilor de had aferente funcţiilor tiin cadrul familiei ocupationulc
"Administraţie" utilizate În cadrul Poliţiei Locale a municipiului Botosani

.\ vând În vedere:
- prevederile art.] 1. alin.t-l ) din I.egea nr.153/28.116.211 l"j priv ind salarivarca personalului
din fonduri publice, care prevede ca nivelul venituri/o!' <alarialc s« .\!uhi!e>/e cu incaclrurcu
in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri .)i cheltuieli:
plătit

plătit

- prevederile art. 38. alin (5) din legea nr. I 53128.06.20 17 privind salarizarea personalului
din fonduri publice. conform cjruiaprin /egl!i.I privuul /J/uj()"Ile!e unor indiccuori \jJec{jicu(i

in cuilr«! ji\cul-h/lge(lll' .\C puf <tabi]! anual alti: !JI1.!/(Jl'uJ'j <alariu}« decât cele prevăzute de
/JI"c::Cnflil l,r{tcrd

- prevederile art.5 din Legea llr.273/2006 privind finantele publice locale. con [(lI'l11 căruia:
l , fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazează pc constatarea şi evaluarea materiei
impozabile şi a bazei de impozitare În funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente.
evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea. precum şi pc alte clcmcru«
xpccifice. inclusiv pe serii de dale. in scopul evaluării corecte a vcniturilor:

2. fundamentarea, dimensionareu şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pc ordon.nori de
credite. pe destinaţii. respectiv pe acţiuni. activităţi. programe, proiecte. obiective. sc' cl'cctllC<tlă
in concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administratiei publice locolc Cllll{'{ori/(i(lle
stabilite de acestea, in vedereafuncţionării lor şi in interesul colectivităţilor locatc respective:
3.funtlamentarea şi aprobarea ch eţtuielitor bugetelor locale se clcctucnză in 'tridit corelare cu
posibilităţile reale de incasare a vcniturilor bugetelor locale. cxtirnatc a se realiza:
Propun reformularca

următoarelor articole:

- alin.2 al articolului] din proiectul de hotărâre ast!cl: "Drepturile salariale ale conducerii
Poliţiei Locale a municipiului Botoşani se stabilesc Începând cu data tie 01.07.20/7, prin
Dispoziţie a primarului, În baza art, / alin. ( 1) pentru anul 2017 şi vor fi actuallzate anual În
funcţie de legisţoţia În vigoare cu Încadrarea În cheltuielile de personal aprobate Î/I bugetele de
venituri şi cheltuieli";

-

alin,~

al articolului

I din proiectul de hotar.uc a,11C1: "Drepturile salariale ale

personalului din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Botoşani se stabilesc începând cu duta
de 0/.1)7.2017 prin Decizie a directorului executiv, in baza art. I alin.t tt) pentru anul 21117 şi
vor fi actualizate anual in functie de tegislaţla În vigoare, cu Încadrarea În cheltuielile de
personal aprobate În bugetele de venituri şi cheltuieli";

PRIMAR,
Cătălin

