CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unei majorari
salariale de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, persoanelor
nominalizate in echipele de proiect finantate din fonduri comunitare
nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul comun nr. 4922/19.04.2013 al Directiei Economice,
Directiei Administratie – Comunitatil Locale si Serviciului Resurse Umane .
Avand in vedere:
 Art. 34 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, personalul din instituţiile publice locale,
 Ordinul nr. 42/77/2011 al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea Normelor
metodologoce pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010.
 OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul
bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene de acte normative, precum
si unele masuri fiscal- bugetare.
 Raportul comisiilor de specialitate K1 si K5.
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. Se aproba Regulamentul pentru acordarea unei majorari salariale de
pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, persoanelor nominalizate in
echipele de proiect finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare,
precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Persoanele nominalizate prin act administrativ, de catre ordonatorul de
credite, in echipele de proiect finantate din fonduri comunitare nerambursabile,
beneficiaza de o majorare salariala de pana la 25 clase de salarizare
suplimentare, corespunzator timpului efectiv alocat realizarii activitatilor pentru

fiecare proiect, fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de
normele legale in vigoare.
ART.3. Directia Economica, Directia de Dezvoltare si Proiecte, Serviciul
Resurse Umane, UIP – Managementul deseurilor, institutiile din subordinea
consiliului judetean, precum si managerii echipelor de proiect vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.4. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:







Instituţiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Economica;
Directiei de Dezvoltare si Proiecte ;
Serviciului Resurse Umane ;
UIP – Managementul deseurilor;
Institutiilor din subordinea consiliului judetean.
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