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DISPOZITIE
privind reincadrarea domnului Clltesteanu Sorin-Stefan -functionar publia
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Clscioarele

i

Primarul comunei C[scioarele, judetul Cdldraqi
Av6nd in vedere;
. referatul secretarului comunei inregistrat cu nr.2702131.07.2017, prin care propune emiterea
dispoziliilor de stabilire a indemnizaliilor lunare pentru persoanele care ocupl funclia de demnitate
publicd aleasd qi a salariilor de bazdpentru functionarii publici qi personalul contractual din aparatul de
ipecialitate al primarului comunei C[scioarele, jude]ul Cdldraqi, incepdnd cu data de 1 iulie 2017;
prevederile HCL C6scioarele m.24131.07.2017 privind stabilirea salariilor de baz[ pentru functionarii
*
lublici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate anexa, coeficienli ce stau labaza
rmindrii salariilor de bazd;
Prevederile art. 10, art.l 1 , art.25 qi art.36 din Legea nr.I53l20l7, privind salarizarea personalului
it din fonduri publice;
Prevederile art.26 din Legea m.20812015 privind alegerea Senatului 9i a Camerei Deputatilor precum
pentru or ganizarea gi functionarea AutoritAf i Electolale Permanente ;
prevederile dispozitiei nr.75 privind desemnarea persoanelor autorizate sd opereze in Registrul electoral;
prevederile Legii nr. 52120A3 privind transparenta decizional[ in admnistrafia public[;
temeiul art.63, alin. (4) , art.68, alin.(1) qi art.115, alin.(l), lit.a) din Legea administraliei publice locale
5/2001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

.

DISPUN:
l.(1) Incepand cu data de 01 iulie 2017, domnul CLATE$TEANU SORIN-STEFAN se reincadreazd
lia publici de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior,coeficient 1,96 gradafia 3.
(Z)Cu aceeasi dati salariul de bazd al domnului CLATE$TEANU SORIN-STEFAN este de Sj:g tei
astfel prin inmultirea coeficientului prevazut la alin. (1) cu salariul de baza minim brut pe tara
in plata in vigoare, la care se adauga cotele procentuale corespunzatoare gradatiei 3.
(3) Salariul de baza se majoreaza cu l2,5Yo, conform art. 26, alin.(s) gi (6) din Legea w.20812015

un salariu brut de 3756lei.
Secretarul comunei gi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
e vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Secretarul comunei Cdscioarele va comunica prezenta dispozi{ie autorit[1ilor, instituliilor gi
lor interesate.
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