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H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  acordării unor drepturi băneşti funcţionarilor publici din 
cadrul primăriei comunei Peciu Nou 

 
 

 Consiliul local al comunei Peicu Nou judeţul Timiş, întrunit în şedinţă 
ordinară din data de 8 iulie  2009; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Fărcălău Ioan-
primarul comunei Peciu Nou, în baza cererii depusă de funcţionarii publici din 
Aparatul de specialitate, prin care aceştia solicită acordarea suplimentului 
postului şi a suplimentului treptei de salarizare, începând cu data de 1 
ianuarie 2004, 
 Având în vedere Raportul compartimentului contabil întocmit de d-na 
referent Mateş Sofia,  
 Ţinând cont de HCL nr.75/30.03.2009-pentru aprobarea bugetului local pe 
anul 2009, 
 În baza prevederilor art.31 alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarului public-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind 
Contenciosul administrativ, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 lit.a, alin.4 lit.a, art.63 alin.1 
lit.c, alin.4 lit.b, coroborat cu art.45 din legea nr. 215/2001-privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1- Se aprobă acordarea unor drepturi băneşti, funcţionarilor publici 
angajaţi în Aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, 
reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de 
salarizare, ambele actualizate cu rata inflaţiei pentru întreaga perioadă, de 
la data de 01 ianuarie 2004 şi în continuare, până la încetarea raportului de 
serviciu. 
 Art.2 – Primarul comunei Peciu Nou, în calitate de ordonator principal de 
credite, va emite în acest sens, dispoziţia de acordare a drepturilor 
evidenţiate la art.1 nominal, pentru fiecare funcţionar public în parte. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează 
d-na Mateş Sofia-referent la compartimentul contabil şi Primarul comunei; 
 Art.4- Prezenta hotărâre, se comunică: 
 -Instituţiei Prefectului Timiş- Direcţia de control a Legalităţii actelor 
şi contencios administrativ, 
 -Primarului comunei Peciu Nou şi referentului contabil, 
 - Funcţionarilor publici din Primăria Peciu Nou 
 - Cetăţenilor comunei, prin afişare. 
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