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H O T Ă R Â R E A  NR. 157/2007* 
 privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor 
 şi condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond pentru personalul 

 contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din 
cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune  constituirea 
unui fond de premiere pentru personalul contractual, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 
pentru această categorie de personal, precum şi stabilirea criteriilor şi condiŃiilor de acordare a acestor premii . 

łinând cont de Actul AdiŃional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Primăriei municipiului 
Brad şi înregistrat la DirecŃia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie a judeŃului Hunedoara sub 
nr.8002/192/2006/16.11.2007 prin care s-a convenit constituirea fondului de premiere în limita a 5 % din cheltuielile cu 
salariile aferente anului în curs pentru personalul contractual prevăzut în Statul de funcŃii în cazul în care veniturile 
curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal inclusiv pentru acest fond şi de Referatul Serviciului buget, finanŃe, 
contabilitate şi Compartimentul Resurse umane din care rezultă că în bugetul municipiului Brad la capitolul cheltuieli de 
personal veniturile acoperă în totalitate fondul de premiere propus pentru personalul contractual  în limita a 5 % din 
cheltuielile cu salariile aferente anului 2007.  

În conformitate cu prevederile art. 12 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 10/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O. U. G. 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 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor 
pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate publică aprobată prin Legea nr. 231/2007. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 4 lit ,,a” şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, 
republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se aprobă constituirea fondului de premiere pentru anul 2007 în sumă de 25487 lei pentru personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local Brad, 
în conformitate cu prevederile art. 12 din O. G. nr. 10/2007. 

Art. 2 – Se aprobă criteriile şi condiŃiile în vederea utilizării fondului de premiere constituit potrivit art. 1, care 
se va acorda în cursul lunii decembrie 2007 personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Brad şi personalului din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Brad pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2007 după cum urmează: 

A. CRITERII:   
- rezultatele obŃinute în activitate ( calitatea şi cantitatea lucrărilor) 
- asumarea responsabilităŃilor( intensitatea implicării în realizarea sarcinilor şi rapiditatea intervenŃiei în 

realizarea atribuŃiilor) 
            - capacitatea relaŃională ( evitarea stărilor conflictuale, respectarea relaŃiilor de subordonare) 

B. CONDIłII: 
- să nu fi fost sancŃionat disciplinar în cursul anului 2007 
- să nu fi avut absenŃe nemotivate sau întârzieri de la programul de lucru în cursul anului 2007 
Art. 3 – Premiile nominale vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite la propunerea şefului ierarhic al 

salariatului premiat şi vor fi achitate de către Serviciul buget, finanŃe, contabilitate. 
 Art. 4  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

  -    Compartimentului resurse umane 
 -    Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 
   
BRAD,  20.12.2007  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                              Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”                                                               

 


