ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2018
al domnului Antoniu Gabriel
Petru Lungu Bordea, primarul comunei PÎNGĂRAȚI, judeţul NEAMŢ;
Având în vedere prevederile:
- Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- O.U.G. nr. 79/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de:
- Hotărârea nr. 91/29.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, începând cu
01.01.2018;
Luând act de referatul de specialitate nr. 491 din 12.01.2018, prin care se propune
stabilirea salariilor lunare pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîngărați, începând cu 01.01.2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 63 alin 5 lit.e, art. 68 alin.(1), art. 115 alin. 1 lit. a din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit
prezenta
DISPOZITE:
Art.1. Începand cu data de 01.01.2018, domnul Antoniu Gabriel funcționar public de
conducere - secretar al comunei Pîngărați, beneficiază de un salariu lunar în cuantum brut de 7581 lei.
Art.2. (1) Persoana nominalizată, poate depune eventualele contestaţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data luării la cunoştinţă a prezentului act administrativ, la Primarul Comunei.
(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 30 zile calendaristice.
(3) Împotriva măsurilor dispuse de primar, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de
contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de
30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.
Art.3. Compartimentul Contabilitate Financiar Impozite și Taxe, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităţilor, instituţiilor
şi persoanelor interesate.
PRIMAR,
Petru Lungu Bordea
Avizeaza pentru legalitate
SECRETAR,
Antoniu Gabriel
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