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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea salariului de merit pe perioada 
exerciţiului bugetar 2006 unor salariaţi de la Centrul Bugetar Creşe Bacău 

 

 

  Ordonanţa nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 24/ 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor 

nr. II şi III la Legea nr. 154/ 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 

publică prevede că ordonatorul de credite poate acorda personalului prevăzut în statul 

de funcţii, la începutul anului bugetar un salariu de merit lunar de până la 15 % din 

salariul de bază. 

  Având în vedere faptul că lucrările realizate în anul 2005, de către Centrul 

Bugetar Creşe au fost complete şi au avut un volum deosebit de mare cât şi faptul că 

a obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în anul precedent, propun să li 

se acorde începând cu data de 01.05.2006, pe perioada exerciţiului bugetar 2006, 

salariul de merit lunar de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care 

constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi. 

  Propunerile pentru acordarea salariului de merit, s-a făcut de către Conducerea 

Centrului Bugetar de Creşe. 

  Faţă de cele prezentate, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea salariului de merit pe perioada exerciţiului bugetar 2006, 

unor salariaţi de la Centrul Bugetar Creşe Bacău 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 Având în vedere: 

- Ordonanţa nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 24/ 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. 
II şi III la Legea nr. 154/ 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică; 

- Referatul nr. 90 din 28.03.2006 al Centrului Bugetar Creşe Bacău; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău. 

 În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. „i” şi ale art. 46 (1) şi (4) din Legea nr. 215/ 
2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Articol Unic Începând cu data de 01.05.2006, se acordă unui număr de 8 salariaţi de 
la Centrul Bugetar Creşe Bacău, salariul de merit în procent de 15% din salariul de 
bază, pe perioada exerciţiului bugetar 2006, pentru rezultate deosebite obţinute în 
activitatea desfăşurată în anul precedent, aceştia fiind: 

1. Dospinescu Valentina – Director  
2. Zaharia Lăcrămioara – Contabil Şef 
3. Diaconu Cecilia – Asistent Şef Creşa nr. 9 
4. Dorneanu Geanina – Asistent medical principal Creşa nr. 3 
5. Tofan Lăcrămioara – Asistent medical principal Creşa nr. 9 
6. Gâtin Lucica – Asistent medical principal Creşa nr. 19 
7. Brezan Maria – Soră medicală principală Creşa nr. 6 
8. Beruşcă Cilica – Muncitor (bucătar) Creşa nr. 3. 
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