AMENDAMENT
La Proiectul dc Hotarâre
Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionalc
în cadrul aparatului dc specialitate al primarului municipiului
Botuşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani

"Administraţie" utilizate

Având in vedere:

- prevederile art.Il. alin.t-i j din l.cgea nr.153/28.U62UI7 privind salari/arca personalului
plătit din fonduri publice, care prevede că nivelul veniturilor salariale se stabiteste cu incadrarea
in cheltuielile de personal aprobate in bugetel« de venituri şi cheltuieli:
- prevederile an. 38. alin (5) din Legea nr.153/28,(16.2[)17 privind "dari/arca personalului
din fonduri publice. conform caruiaprin legea pril.'imi jJ/ujuoJ7e/c unor indicator; \/Jccifil'U(1
În codru! /isl'a!-bligCJOr ,(:' jJol \luhi/i anual afle majorori -utoriulo c/ecâl cct« /7IT1'â::II/<' dl'
prezentul articol.
plătit

- prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. conform căruia:
. fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazenva pl' constatarea şi evaluare» malerici
impozabile şi a baze: de impozitare 111 luncţie de care se Lalcuk~l!:l impozitele ~i taxc!c aferente.
cv aluurca ser\'iciilor rn..' sl:He ~i a \l'nilUrilnf obtinutc din aL\.'\{C:l. precum ~; pc alte elemente
specifice. inclusiv re serii de date. 111 scopul evaluării corecte a vcniturilor:
2.fundamentarea, dimensionurea şi repartizarea clteţt uieţilor bugetclor locale pe ordonatori lk
credite. pe destinaţii, respectiv pc acţiuni, activităţi. programe. proiecte. obiective. se efectuează
in concordanţă cu atributiile ce revin autorităţilor administr.niei publice locale, cu prioritasik
srabitite de acestea. in "ederea [uncţionarii lor şi in intercsut co/ee/h'ituri/o]" locul« /"('''!J(-,C/h'L':
.3. fundamentarea şi aproborea cheltuielilor bugetelor localr . . \,: L' fcctu cn?tl În ."'lr;cUl cnrehlrl' cu
posibilităţile reale de Încasare a veniturilor bugetclor locale. csumatc a se renliva:

Propun rcformularca

următoarelor

articole:

- alin.2 al articolului I din proiectul de hotărâre astfel: "Drepturile salariale ale
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului ~e stabilesc începând ca data
de 01.07.2017, prin Dispoziţie a primarului, În baza ari. l alin.t 1) pentru anul 20/7 }i vorfi
actuutlzate anual Î/I funcţie tie legi,lalia În vigoare CII Î/I('[I/II'III'('11 ÎI/ chcltuieţilt: de per.\'/II/II1
aprobate ÎI/ bugetele de venit uri şi cheltuieli";

- alin.? al articolului 2 din proiectul de hotnr.irc .r-tfcl: "Drepturile valuriale ale
serviciilor publice de interes local "1' stabilesc începând cu da/a de 01.07.2017.
prin Dispoziţie a primarului, În baza ari. I alin. ( 1) pentru anut Zttt ? şi vorfi actualizate anual
În functie tie legi.I'la/ia În vigoare, C'U Încadrarea ÎtI chcltuieli!e de personal aprobate in buge/ele
de venituri şi cheltuiell":
conducătorilor

- alinA al urticoiului :2 din proiectul de hotar..«: 'hlli:l: "Drepturile salariale ale
personalului serviciilor publice de i fi/ere, local se sta bitesc înceţuintl cu da/a de II 1.O7. 211 I 7 prin

Decizie a conducătorilor acestora, in baza ari. 2 alin.tiţ} pentru anul 2017 şi vor fi actualizate
anual ÎtI funcţie de legislatia ÎIl vigoare, CII Încadrarea În ch eltuielile de personal aprobate În
bugetele de venituri şi ch eltuieli";

