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H O T Ă R Â R E A   Nr.158/2008 
privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 

5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 
 

 având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare 
a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare  şi 
ale art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 
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 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, precum şi unele măsuri 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual  salarizat prin legi 
speciale; 

în temeiul art. 91 alin. alin. (1) lit. „f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. – Se aprobă drept criteriu pentru utilizarea fondului de premiere constituit, potrivit legii, în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, timpul efectiv lucrat  în anul 2008, exprimat 
in luni. 

 Art.2. – Fondul de premiere prevăzut la art. 1 se acordă funcţionarilor publici şi personalului în 
regim contractual care nu au fost sancţionaţi disciplinar, precum şi celor a căror sancţiune a fost radiată de 
drept, potrivit legii. 

                                            Vaslui, 28 noiembrie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                    Gheorghe Stoica 
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PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere 

constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 
 

 Proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere 
constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 este elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind 
sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se 
acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 12 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 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 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, precum şi unele măsuri reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual  salarizat prin legi speciale.  Potrivit 
acestor acte normative consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente 
anului respectiv, pentru funcţiile publice şi pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un 
fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv 
acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin 
hotărâre a consiliului judeţean, în luna decembrie a anului 2008. 
 Veniturile curente prevăzute în bugetul local  al judeţului Vaslui pe anul 2008 sunt în valoare de 
138.261.421 lei iar cheltuielile de personal prevăzute în bugetul  local al judeţului Vaslui pe anul 2008 
sunt în valoare de 55.268.689 lei. La capitolul “Autorităţi publice şi acţiuni externe” cheltuielile de 
personal pe anul 2008 sunt în valoare de  6.693.300lei. 
 Totalul cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local  al judeţului Vaslui pe anul 2008 
reprezintă 40,00 % din totalul veniturilor curente. 
 Analizând prevederile mai sus menţionate şi având în vedere că sarcinile şi obiectivele consiliului 
judeţean au fost îndeplinite de personalul din aparatul de specialitate  încadrat sub nivelul prevăzut în 
structura organizatorică, în medie 32 posturi vacante, propun  acordarea  premiilor  din fondul constituit 
în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, pentru funcţionarii publici şi pentru 
personalul contractual prevăzut în statul de funcţii care nu au fost sancţionaţi disciplinar, precum şi celor 
a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii, pe baza criteriului “timpul efectiv lucrat  în anul 
2008, exprimat in luni”. 
 Considerând că, prin aprobarea criteriilor şi condiţiilor de acordare a premiilor funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din fondul de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu 
salariile aferente anului 2008, constituie o motivaţie suplimentară pentru  activitatea desfăşurată şi efortul 
depus de fiecare funcţionar public şi personal în regim contractual, pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor şi obiectivelor propuse, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi 
aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

  
 

P R E S E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 


