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DISPOZITIE

privind stabilirea salariului debazd brut pentru
doamna Nlstase Crengufa - Daniela - personal contractual
Primarul comunei Cdscioarele, judetul Cil[raqi,
Avdnd in vedere :
- referatul secretarului comunei inregistrat cu nr.4142128.12.20T7, prin care propune emiterea
dispoziliilor de stabilire a indemnizallllor lunare pentru persoanele care ocupd funclia de demnitate
p,.rbli"trul"as6 qi a salariilor debazdpentru funclionarii publici qi personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei C[scioarele, judeful C616raqi, incepind cu data de 1 ianuarie 2018;
prevederile HCL C6scioarele nr.24131.07.2017 privind stabilirea salariilor debazd pentru functionarii
puUiici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate - anexa, coeficienli ce stau labaza
determin6rii salariilor de bazd;
- prevederile HG nr.84612017 pentru stabilirea salariului debazd,minim brut pe [ard gatantat in plat6;
- prevederile art.10, art.17, art36 coroborate cu Anexa nr. III, Cap. II, pct. II, lit. b) poz- 4 din Legea nr.
15312017 privind salarizareapersonalului platit din fonduri publice ;
- prevederile Legii nr.5212003 prlvind transparenla decizional[ in admnistralia public6;
In temeiul art.63, alin. (4), art.68, a1in.(1) qi art.115, alin.(l), lit.a) din Legea administraliei publice
locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile 9i complet[rile ulterioare,

DISPUN:
Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, salariul debazdbrut al doamnei NASTASE CRENGUTADANIELA, bibliotecar, gradul II, coeficient 1150, grada{ia 1 este 3064 lei calculat astfel prin
inmultirea coeficientului cu salariul de baza minim brut pe tara garuntat in plata in vigoare, la care se
adauga cotele procentuale corespunzatoate gradatiei 1.
Art.2. Secretarul comunei gi contabilul ain cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Clscioarele vor duce Ia indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.3. Secretarul comunei C[scioarele ya comunica prezenta dispozilie autoritdtilor, instituliilor 9i

Art.l.

persoanelor interesate.

STRAS

Lv izat pentru le galitate,
Secretarul comunei,
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