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PROIECT DE TTOTANANN
privind salariile de bazi pentru personalul din cadrul familiei ocupa{ionale "Administrafie",

utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent al Consiliului Local
Motru precum qi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL.COSMIN

Avdnd in vedere :

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu
modificlrile gi complet[rile ulterioare;
Procesul-verbal nr. 2656 125.01.2023 - incheiat in urma consultdrilor cu reprezentanfii
sindicatului SLFP din prim[ria Municipiului Motru;
HCL Motru nr. 130121,07,2017 - privind aprobarea salariilor debazd aferente func(iilor
din cadrul familiei ocupafionale "Administrafie" al aparatului de specialitate al
Primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru incepdnd cu 10.07.2017, cu modificirile gi completirile ulterioare;
HCL Motru nr. 114105.07.2017 - privind aprobarea organigramei, numirul de personal
gi qtatului de funcfii al aparatului de specialitate al Primarului, aparatului permanent gi

serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru incep6nd cu 10.07.2017, cu
modificlrile gi completdrile ulterioare;
H.C.L. Motru nr. 4127.01.2022 - privind desfiinlarea serviciilor sociale din cadrul
Serviciului C[minul social - Centru de asisten]i pentru persoanele aflate in dificultate,
schimbarea destinafiei Cdminului social - Centru de asistenf[ pentru persoanele aflate in
dificultate, infiinfarea Compartimentul de Asistenfi pentru persoane aflate in dificultate qi

aprobarea Regulamentului de Organizare gi Funcfionare al aparatului de specialitate al
primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, incep6nd cu data de 01.02.2022,
Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Motru cu nr. f 3 t 26 .r, / . ZOZS

privind salariile de bazl pentru personalul din cadrul familiei ocupa(ionale

"Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul pennanent
al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru;
Referat de specialitate nr. 6 O t?b.rr l , ZOZI al serviciului RUIPPC gi Comp
juridic privind salariile de bazd pentru personalul din cadrul familiei ocupafionale
"Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent
al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru,

in temeiul prevederilor art. 136 alin 1 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 Prin excepfie de la prevederile alin. (3) din art. 1 al Hotdrdrii Consiliului Local Motru
nr. 13012017, pentru anul 2023, incepdnd cu data de 1 ianuarie 2023, salariile de bazd de
incadrare lunard de care beneficiazd personalul din cadrul familiei ocupa{ionale
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"Administra\ie", t:tilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent al
Consiliului Local Motru precum qi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru se majoreazd, cu l5Yo fald de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022.

Art.2 Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de Serviciul Resurse Umane,
Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare din Prim6ria Municipiului Motru qi Serviciul
Buget, Finanfe, Contabilitate.

Art. 3 Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institutiei Prefectului,
Serviciului Resurse Umane, Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare qi Serviciului
Buget, Finanfe, Contabilitate, din cadrul Primiriei Municipiului Motru.
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RAPORT DE APROBARE

la Proiectul de Ilotirire privind salariile de bazi pentru personalul din cadrul familiei

ocupa{ionale "Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul

permanent al Consiliului Local Motru precum qi in cadrul seniciilor publice subordonate

Consiliului Local Motru

Avffnd in vedere:

ORDONAI\TA nf URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu
modificirile gi complet5rile ulterioare;
Procesul-verbal incheiat in urrna consultlrilor cu reprezentan{ii sindicatului nr.
26s6125.01.2023;
HCL Motru nr. 130127.07,2017 - privind aprobarea salariilor debazd aferente funcfiilor
din cadrul familiei ocupafionale "Administratie" al aparatului de specialitate al

Primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru incepSnd cu 10.07,2017, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
HCL Motru nr. 114105.07.2017 - privind aprobarea organigramei, numIrul de personal
gi qtatului de funcfii al aparatului de specialitate al Primarului, aparatului permanent gi

serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru incepdnd cu 10.07.2017, cu
modificirile qi complet[rile ulterioare;

Se propune Consiliului Local al Municipiului Motru:

Pentru anul 2023, privind Hot[r6rea Consiliului Local Motru nr. 13012017 privind
aprobarea salariilor de baz6 pentru personalul din cadrul familiei ocupa{ionale

"Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent
al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru, se propune:

" Prin exceplie de la prevederile alin. (3) din art. I al Hotdrdrii Consiliului Local Motru nr.
130/2017, pentru anul 2023, tncepdnd cu data de I ianuarie 2023, salariile de bazd de

tncadrare lunard de core beneficiazd personalul din cadrul familiei ocupalionale
"Administralie", utilizate tn aparatul de specialitate al Primarului, tn aparatul permanent al
Consiliului Local Motru precum Si tn cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului
Local Motru se majoreazd cu lS%fayd de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022."
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REFERAT/ RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de IIotIrAre privind salariile debazi pentru personalul din cadrul familiei
ocupa{ionale "Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul
permanent al Consiliului Local Motru precum qi in cadrul serviciilor publice subordonate

Consiliului Local Motru

- Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plitit din fonduri publice, cu modificirile pi completirile ulterioare:

"(l) Pentru funclionarii publici Si personalul contractual din cadrul familiei ocupalionale <Administralier din aparatul
propriu al consiliilorjudelene, primdrii Si consilii locale, din instituliile Si serviciile publice de interes local Sijudelean din
subordinea acestora, salariile de bazd se stabilesc prin hotdrdre a consiliului local, a consiliuluijudelean sau a Consiliului
General al Municipiului BucureSti, dupd caz, in urma consultdrii organizaliei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, dupd caz, a reprezentanlilor
salarialilor. "

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (l) se realizeazd de cdtre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor
art. 25.

(4) Nivelul yeniturilor salariale se stabileSte, tn condiliile prevdzute la alin. (l) Si (i), /drd a depdsi nivelul indemnizasiei

lunare a funcliei de viceprimar sau, dupd caz, a indennizaliei lunare a vicepreSedintelui consiliului judelean, sau, dupd caz,

a viceprimarului municipiului BucureSti, corespurudtor nivelului de organizare: comund, oraS, municipiu, sectoarele
nunicipiului BucureSti, primdria generald a municipiului BucureSti, exclusiv majordrile prevdzute la art. 16 alin. (2), cu

incadrarea in cheltuielile de personal aprobale tn bugetele de venituri si cheltuieli.

in data de 27.07.2017 a fost aprobatE Hotdrdrea Consiliului Local nr. 130/2017 privind
aprobarea salariilor de bazd pentru personalul din cadrul familiei ocupationale "Administratie",
utilizate in aparatul de specialitate al Primarului qi in cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea cadru nr. 15312017 privind
salarizarea personalului pl[tit din fonduri publice.

- in conformitate cu prevederile HOTARARE nr. 1.447 din 8 decembne 2022 pentru

stabilirea salariului debazaminim brut pe taragarantat in plat[:

,'ART. I
incepdnd cu data de I ianuarie 2023, salariul de bazd minim brut pe lard garantat tn platd, prevdzut la art. 164 alin. (l)

din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, se stabileSte in bani, fdrd a
include sporuri Si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, penlru un program normal de lucru in medie de 165,3j3 ore pe
lund, reprezenfind I8,I45 lei/ord"

La stabilirea salariilor de bazL pentru personalul din cadrul familiei ocupalionale
"Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului gi in cadrul serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Motru, s-a avut in vedere raportarea la nivelul salariului debazd minim
brut pe far[ garantat in plat[. Conform Hotirdrii Consiliului Local nr. 13012017 privind aprobarea
salariilor de bazd pentru personalul din cadrul familiei ocupafionale "Administrafie", utilizate in
aparatul de specialitate al Primarului qi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, respectiv la alin (3) din art.l "In cazul modificdrii salariului de bazd minim brut pe lard
garantat tn platd, salariile de bazd pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, aparatului permanent al Consiliului Local Motru precum Si din cadrul serviciilor
subordonate Consiliului Local Motru se yor stabili prin Dispozilia Primarului Municipiului Motru, tn
baza art. l, alin. (l) din prezento hotdrdre". Astfel, conform Hotlrdrii Consiliului Local nr.
13012017, in anul 2023, in conformitate cu Hot[rdrea Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea
salariului de bazd minim brut pe lard garantat in plati, ar trebui s[ aplicdm la coeficienfii aproba{i prin
Anexa din art.I a HCL nr. 13012017 cu salariului de bazd, minim brut pe lard garantat in plati de 3.000
lei.
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in urma analizdrii posibilitililor bugetare, s-a constatat c[ Bugetul local nu poate cuprinde
cheltuielile salariale rezultate din aplicareaHCL nr. 13012017 prin utilizarea salariului minim brut pe

lard, garantat in plat[ de 3.000 lei, fiind propusi de Primiria Municipiului Motru gi SLFP din
Municipiul Motru, pentru anul2023, incepdnd cu data de I ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor
de bazl de incadrare lunar[ de care beneficiazi personalul din cadrul familiei ocupafionale
"Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent al
Consiliului Local Motru precum gi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, o majorare cu l5Yo fala de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022.

In aplicarea prevederilor art. l1 alin. I din Legea-cadru nr. 15312017, cu modificirile gi

completirile ulterioare, a fost indepliniti procedura de consultare a organizaliilor sindicale
reprezentative la nivel de UAT Municipiul Motru, conform Procesului-verbal incheiat intre
reprezentantii UAT Municipiul Motru qi SLFP din Prim6ria Municipiului Motru inregistrat Ia

Primdria Municipiului Motru cu nr.2656125.01.2023, precum gi incadrarea in cheltuielile de personal
aprobate prin bugetul de venituri gi cheltuieli.

Ludnd in considerare anvelopa bugetari preconizati pentru anul 2023, in care utilizarea
fondurilor publice trebuie sd fie directionat[ cu precldere pentru stimularea investifiilor, dar gi cu
obligativitatea respectirii principiului ierarhizlrii salariilor, atdt pe vertical[, cdt gi pe orizontal[, in
funclie de complexitatea gi importanta activitetii desfrgurate, precum gi a principiului sustenabilitElii
financiare, se impune ca, incepdnd cu data de 01.01 .2023, si se stabileasci salariile de bazd ale
personalul din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al
Primarului, in aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum qi in cadrul serviciilor
publice subordonate Consiliului LocalMotru din HCL nr.l30l20l7.

Avdnd in vedere cele prezentate, findnd cont de modificirile legislative intervenite,
respectiv majorarea salariului minim garantat in plati la 3.000 de lei, de faptul ci salariile de bazd
aflate in plat6 sunt fundamentate prin raportarea la salariul minim brut de 2.230 de lei, precum gi de
faptul ci acestea nu au mai fost majorate din anul 2020, s-a considerat ca fiind oportund acordarea
unor cregteri salariale.

Privind fundamentarea cheltuielilor salariale pe anul 2023, la nivelul UAT Municipiul
Motru, se majoreazd cu lZYo fatd de cheltuielilor salariale pe anul 2022, cu luarea in calcul a
externalizirii CreqeiMotru c[tre Gr6dinila cu Program Prelungit nr. I Motru.

Comparativ cu salariile de bazd aflate in vigoare, media cu care se majoreazd salariile de
bazi pentru personalul din cadrul familiei ocupafionale "Administrafie", utilizate in aparatul de
specialitate al Primarului qi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru din
HCL nr. 13012017, este de l5Yo, sub rata anuali a inflafiei, care este l6,3yo conform BNR (anexa),
acorddndu-se o creqtere diferenfiatd pe funclii, grade/trepte profesionale, mai accentuatl pentru
categoriile de salariafi cu venituri mai mici. in acest context, fondurile bugetare pentru capitolul
cheltuieli de personal vor fi previzute in bugetul general al Municipiului Motru pentru anul2023.
Facem precizarea c[ aceastd propunere nu este de nafurl s[ genereze costuri semnificative pentru
bugetul local, av6nd totodat[ rolul de a asigura mentinerea unui sistem de plat6 echitabil, in
concordanfi cu evolufia economici qi indicele de cregtere a preturilor bunurilor de consum.

Avdnd in vedere:
o Legea nr. 153/2017, prind salarizarea personalului pldtit dinfonduri publice, cu modificdrile si completdrile

ulterioare;
o Hotdrdrii nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe lard garantat tn platd;
o Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare;
o Ordonanlei de Urgenld nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modi/icdrile Si completdrile ulterioare,
c Legii 273/2006 privind/inanlele publice locale, cu modiJicdrile si completdrile ulterioare,

in conformitate cu prevederile art. 1l din Legea nr. 15312017, prind salarizarea personalului plntit din
fonduri publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare, coroborat cu art. 129, Si art. 196 alin I lit. a,

din Ordonantei de Urgenfd nr. 57/2019 privind Codul Adminishativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se propune Consiliului Local al Municipiului Motru aprobarea salariilor de baz[, in anul
2023, pentru personalul din cadrul familiei ocupa{ionale "Administra{ie", utilizate in aparatul de
specialitate al Primarului, in aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, astfel:
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"Prin exceplie de la prevederile alin. (3) din art. I al Hotdrdrii Consiliului Local Motru nr. 130/2017, pentru anul
2023, incepdnd cu data de I ianuarie 2023, salariile de bazd de incadrare lunard de care bene/iciazd personalul din cadrul
familiei ocupalionale "Administralie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul permanent al
Consiliului Local Motru precum Si in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru se majoreazd cu l5%
fold de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022."

Serviciul Resurce Umane,
Info rmalizar e, Pro g r ame q i

Proiecte Comunilare
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C o mp artimentu I Ju r i dic,

Consilier Juridic,
Lddaru Florica
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incheiat azi, 25.01.2023rin cadrul procedurii de consultare a organiza(iilor sindicale
repreTentative la nivel de unitate, cu privire la stabilireaa salariilor de bozd pentrufunclionarii
publici Ei personalul contractual din cadrul Familiei ocupalionale ,,Administra(ie' din cadrul

P rimdriei M un ic ip i ul ui M otr u

in conformitate cu prevederile art. I I din Legea - cadru ru. 153128.6.2017 privind
salarizareapersonalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

(1) Pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrul familiei ocupafionale
<Administratie> din- aparatul propriu al consiliilor judetene, primSrii qi consilii locale, din
institupiile qi serviciile publice de interes local qi judelean din subordinea acestora" salg{iilg-dq
bazd se stabilesc prin hotSrdre a consiliului local, a consiliului judefean sau a Consiliului General

al Municipiului Bucureqti, dupa caz,in urma consultlrii organiza|giei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, dupl caz, areprezentanlilor salarialilor.

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileqte, in conditiile prevdzute la alin. (1) ;i (3), frre
a depdqi nivelul indemnizafiei lunare a funcfiei de viceprimar sau, dupd caz, a indemnizafiei
lunare a vicepreqedintelui consiliului judefean, sau, dupd caz, a viceprimarului municipiului
Bucuregti, corespunzdtor nivelului de organizare: comun6, orag, municipiu, sectoarele
municipiului Bucureqti, primaria generala a municipiului Bucureqti, exclusiv majorlrile prev[zute
la art. 16 alin. (2), cu inbadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri qi

cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea in gradafie a personalului prev6zut la alin. (l) se

fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum qi a celorlalte reglementdri specifice
funcfionarilor publici qi personalului contractual."

' in vederea inddplinirea obligafiei de consultare a organizafiei sindicale reprezentative cu
pivire la stabilirea noilor salarii de bazd pentru anul 2023, Primarul Municipiului Motru a
procedat la convocarea acesteia, la sediul Primdriei Municipiului Motru, in data de 25.01.2023,
ora 930, prin adresa w.2309120.01.2023.

La qedinfa de consultare din data de25.01.2023 au participat:
- din partea autoritifii:

l. domnul Morega Costel - Cosmin, Primarul Municipiului Motru;
2. domnul Periqoreanu Mircea, $ef Serviciu;
3. doamna Iovescu Valeria, Consilier Juridic;
4. doamna Lonea Vasilica, Consilier Juridic
5. domnul Ursoniu Nicolae, Inspector;
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- din partea organizafiei sindicale reprezentative:

l. domnul Pirvulescu Marcel, Preqedinte SLFPPMM
2. domnul Florescu Daniel, Consilier Juridic

in vederea respectdrii principiului sustenabilitdtii financiare, in sensul stabilirii nivelului de

salaizarc pentru personalul bugetar, astfel incdt sE se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor
de personal ale bugetului general consolidat la nivelul UAT Municipiul Motru(art. 6, lit. (h) din
Legea nr. 15312017), Primarul Municipiului Motru a prezentat posibilitatea unei majorlri ot l1Yo
a salariilor debazd.pentru funclionarii publici qi personalul contractual din Primdria Municipiului

' Mofru, incepdnd cu dala de 01.01.2023.
In urma expunerilor qi prezentirilor de ambele pdrfi, Primarul Municipiului a propus o

majorare cu l1Yo a salariilor de bazlr pentru funclionarii publici qi personalul contractual din
Primlria Municipiului Motru, incepdnd cu data de 01.01.2023.

ft4ajorarea se va aplica la salariul debazd avut in plat[ in luna decembrie 2022.
in baza acestora, compartimentul de specialitate urmeazd sI stabileascd raportul " de

specialitate cu majorarea salarialE ce urmeazd sd fie supusd aprobdrii Consiliului Local al
Municipiului Motru.

Propunerea a fost acceptatd de toli participanlii la negociere, cu precizarea cd vor comunica
cele negociate salarialilor pe care ii reprezintd

Fafd de acestea, se incheie prezentul process - verbal, in 2 t4

Reprezentanfii UnitI{ii Administrativ Teritoriale a Motntr
1. Morega Costel - Cosmin, Primarul Municipiului

2. Periqoreanu Mircea, $ef

,ltCll'{d\-'l

o,
o-

-)
3. Iovescu Valeria, Consilier J

4. Lonea Vasilica, Consilier Juridic

5. Ursoniu Nicolae,

Reprezentan{ii organrza{iei sindicale T - Municipiul
Motru:

1. Pirvulescu Marcel, Preqedinte SLFPPMM
:;,:$:c,,rri -B

o
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2. Florescu Dauiel, Consilier Juridic
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ROMAIT{IA
JUDETUL GORJ
MUNICIPTUL MOTRU
CSNSILTUL LOCAL

AI{(}?AR.AR.
privind aprobarea salariilor de bgzl rferente funcfiilor din rsdrul familiei

ocupafiontle,,Administrafie', utilizaft ir aparatul de specirlitate al Primarului, in aparatul
p*rmancxt al Con*iliului Loe*I ltlotru pr,ecum gi {'1 erdrul r*rviriilon publi*e sulordon*te

Consiliului Local Moru

CONSILruL LOCAL ,4L MUNTCTPIIUL{II MAYfr.A:
Av&nd ta vedere:

ryi statr:l de func1ii al apararului de sp**ialitate al primarului, aparafului pennanent gi

serviciilor publice subordonate Consiliul Local Motru incepdnd cu 10.07.2017;

reprezentanlii salarialilor din data de I8.07.201 7, inregistrat sub nr.243 72/rc.A7 .2017.

> Prevederjte tegii nr. 2X/2A*6 privind finantrele publice locale" cu modific4ril* ryi

- 3omnlet[rileulterioare;

personalului platit din fonduri publice;
P finalrd ront de prevederil* Legii rr. l4CIll$.S6.20l7 prntru rrr*dific*rea Legii nr.

2151200L pi pentru rnodificarea Legii nr. 393n00.1privind Statutul alegilor locali;

, In temeiul prav*d*ril*r *rt {50 atin.l dir Leg*o nr.II5*001 * tegea &drnini*tra{iei
Publice Locale, republicat5 gi *ctualizatE.

xoria.;igrr:

*ft.l {1} incepind cu rlata *r $I.07.20I? se aprob* sslsriile de bxzd afbrente
funcfiilor di:r *adrul familiei oeupafion*l* ,,Adrxinistr*{ie}t, utitricate tn
rprratul de specialitate a[ Frimarului, in aparatul Fer*r*nent *l Csnsiliulxi
Local Motru precum gi in *adrul serviciilor publitre fiubordolr'xte Canxitriului
Loml Motru, eonform anexei la prezerta hot*r8re, care face parte irtegran{fi
din aceasta.

(2) Drepturile *alariale atre psrsoralului din cadrul apar*tulni de
speeialitate al Prirnsrului Muni*ipiului Motnr, *le aparatutrui permancnt al
Consiliului Local Mctru gi rerieiilor publice snbordon*tr Consiliului Loeal
Motru se stsbilese priu Oispazi{ie a Primaralui, in baza art"l, atrin.{l} din
prezenta hotir$re,

t3) In cazul modific*rilur salariului de bcz$ minirn brut p* {ari
garantatin plat6, salariile de bsrs prntru personalul din cadrul aparatului de
speci*litafe al Primarului, aparatului permanent al Consiliului Local Motru
precum gi tlin cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

i u0ldr0Rlll
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se vor stabiti prin Dispozifie a Primarului Municipiului Motru, in baza art.I",
alin.(t) din prezenta hotIrffre.

Art 2" Orice
aplicabilitatea,

prevedere contrar5 prezentei hotir*ri ifi ineeteazi

Art.3 Prevederile hotlrfirii yor fi duse Ia indeplinire de Serviciile de
specialitate din cadrul Prirnlriei Municipiului Motru.

A{t"4 Hatfrrfirea se ra comunica Primarului Municipiului Mo*rn, Institufiei
Prefectului, Serviciul*i Resurse Umane, Informatizare, Programe qi Proiecte
Comunitare qi Serviciutui Buget, Finan{e Contabilitate dix mdrul Primlriei
Muniripiulni Mctru, Sindicatului Liber al Funcfio*arilor Fubtiei Motru gi

Mass * Mediei locale.
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