
 R O M A N I A                                                   

JUD. CLUJ           

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

H O T A R A R E 

privind avizarea unor sporuri  de 10 si 15%  pentru personalul din invatamant                                                            

 

 Consiliul Local Huedin  întrunit în şedinta ordinara din data de  25.11.2008 

 Având în vedere adresele nr. 192/2008,  înaintata de Gradinita ,,Prichindeii Veseli,, 

Huedin,   prin care se solicită avizarea acordarii  unor sporuri de 10% pentru conditii de 

muncă grele, periculoare sau penibile pentru ingrijitori si biblioteca si a unui spor de ecran 

in procent de 15% pentru secretar, contabil, analist, programator, bibliotecar, laborant, 

director, profesori care predau informatica, in conformitate cu prevederile hot. Nr.1/2007 si 

2/2008, intre I.S.J , Sindicatul Liber al invatamantului preuniversitar, Sindicatul Spiru 

Haret, art.13 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură invatamant, art.41, 

pct.3, lit.a, incide 3, alin.1, alin.43, respectiv art.50 din Legea nr. 128/1997, art. 8 din 

HG.281/1993. 

 Tinand  seama de proiecrtul de hotărâre  nr. 8439/2008, inaintat de primar si avizat 

de comisia de cultura la şedinta din data de 25.11.2008. 

 Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin.6, lit.a,pct.1, respectiv art. 

45, alin.1 din Legea nr. 215/2001. 

  

     H O T A R A S T E 

 

 

 Art.1. Se avizează favorabil acordarea unor sporuri  catre unele categorii de 

personal din cadrul  Grădinitei ,, Prichindeii Veseli,, Huedin astfel: 

 

-  10% pentru conditii de muncă grele, periculoare sau penibile pentru îngrijitori şi 

bibliotecari.  

-  15% pentru secretari, contabili, analist, programator, bibliotecar, laborant, director, 

profesori care predau informatica. 

-  

Art.2.  Se avizeaza favorabil acordarea acestor sporuri conditionat  ca plata acestora  să 

nu fie suportata direct din bugetul local. 

 

       Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredintează  Gradinita ,, 

Prichindeii Veseli ,, Huedin 

 

 

 Nr. 159/25.11.2008      Consilieri total:  15 

        Consilieri prezenti:  15 

        Votat pentru:   15 

 

Presedinte de şedintă, 

Prof.Toadere Ioan      Contrasemnează Secretar, 

         Cozea Dan 


