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DISPOZITIE

privind reincadrarea domnului Greceanu Gheorghe - personal contractual in cadrul aparatului
specialitate al Primarului comunei Clscioarele

de

Primarul comunei Cdscioarele, j udetul Cdldraqi
Avdnd in vedere;
- referatul secretarului comunei inregistrat cu nr.2702131.07.2017, prin care propune emiterea
dispoziliilor de stabilire a indemnizaliilor lunare pentru persoanele care ocupd frrnclia de demnitate
publicd aleasd qi a salariilor de bazd pentru functionarii publici gi personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei Cdscioarele, judelul Cdldraqi, incepdnd cu data de 1 iulie 2017;
prevederile HCL Cdscioarele w.24131.07.2017 privind stabilirea salariilor debazdpentru functionarii
publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate - anexa, coeficienli ce stau labaza
determindrii salariilor de bazd;
Prevederile art.10, art.1 l, art.25 gi art.36 din Legea m.15312017, privind salaizarea personalului platit
din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenfa decizionald in admnistralia public6;
*- In temeiul art.63, alin. (4) , art.68, alin.(1) gi art.115, alin.(1), lit.a) din Legea administraliei publice locale
nr.21 5 12001, republicatf, , cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare,

v -

DISPUN:
Art.1.(1) Incepdnd cu data de 01 iulie 2017, domnului GRECEANU GHEORGHE se reincadreazdin
functia contractuall de executie de paznic, coeficient 1,10, gradalia 5.
(2) Cu aceeasi datd salariul de bazil al domnului GRECEANU GHEORGHE este de 1954 lei
calculat astfel prin inmultirea coeficientului prevazut la alin. (i) cu salariul debaza minim brut pe tara
garantat in plata in vigoare, la care se adauga cotele procentuale corespunzatoare gradatiei 5.
Art.2. Secretarul comunei gi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cdscioarele vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.3. Secretarul comunei Cdscioarele va comunica prezenta dispozi{ie autoritSlilor, instituliilor qi
persoanelor interesate.
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Avizat pentru le galitate,
Secretarul
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Emis6 la comuna Cdscioarele
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