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ROMANIA
JUDETUL cAlAnagl

coMUNA cAscroannr,n
-PRIMAR.
Comuna Ctrscioarele, judeful CtrlIrapi; cod fiscal:3796802; str.Principali, nr.89; cod pogtal:917020
Tet20242t525046,0242t525168; Fax:02421525046;e-mail: primariacascioarele2006@yahoo.com

DISPOZITIE

privind stabilirea salariului debazd brut pentru
doamna Bordei Ionela- functionar public
Primarul comunei Cdscioarele, judetul Clldraqi
AvAnd in vedere;
- referatul secretarului comunei inregistrat cunr.4142128.12.20T7, prin care propune emiterea dispoziliilor
de stabilire a indemniza{iilor lunare pentru persoanele care ocupd funclia de demnitate publicd aleasd qi a
salariilor de bazd, pentru funclionarii pubtlci gi personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei C[scioarele, judeful Cdldragi, incep6nd cu data de 1 ianuarie 2018;
- prevederile HCL C6scioarele nr.24l3l.O1 .2017 privind stabilirea salariilor de bazd pentru functionarii
pubiici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate - anexa, coeficienli ce stau labaza
determindrii salariilor de bazd;
- prevederile HG rtr.846l2Ol7 pentru stabilirea salariului debazdminim brut pe lard gatantat ?n plat6;
- prevederile art.10, art.ll, art.ZS gi art.36 din Legea nr.l53l20t7, privind salarizarca personalului platit
din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparen{a decizional[ in admnistra{ia public6;
In temeiul afi.63, alin. (4) , a1n.68, alin.(t) qi art.115, alin.(l),lit.a) din Legea administraliei publice
locale nr.2I512001, republicat6, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

DISPUN:
Incepdnd cu data de 01 ianuarie 2018, salariul debazd brut al doamnei BORDEI IONELA
referent, clasa III, grad profesional principal, coeficient 1,55, grada{ia 2 este de 3324 lei calculat
astfel prin inmultirea coeficientului cu salariul de baza minim brut pe taru garuntat in plata in vigoare, la
care se adauga cotele procentuale corespunzatoate gtadatiei2.
Art.2. Secretarul comunei qi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Clscioarele vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.3. Secretarul comunei Clscioarele va iomunica prezenta dispozilie autorit6tilor, instituliilor qi
persoanelor interesate.

Art.l.

STRAS
Av izat pentru le galitate,
Secretarul comundi,

ALExANDna
Nr. 164
Emisd la comuna Cdscioarele
Astazi 29.12.2017
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