Ministerul Afacerilor Interne - MAI - Ordin nr. 157/2015 din 21 decembrie
2015

Ordinul nr. 157/2015 privind condiţiile de acordare a
majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor
Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus
săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care,
în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în anul 2016
În vigoare de la 23 decembrie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 23 decembrie 2015. Nu
există modificări până la 24 decembrie 2015.Ultima actualizare a aplicaţiei:
24.12.2015 14:02:51.Se recomandă actualizarea aplicaţiei.
Având în vedere faptul că în anul 2016 se aplică în mod corespunzător
prevederile art. 13 alin. (5) - (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări
prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum
prevede art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1. - Prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2015 privind
condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului
Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în
vigoare, nu se lucrează se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
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Bucureşti, 21 decembrie 2015.
Nr. 157.
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