
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD

COMUNA ŞANŢ
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salarului de bază a domnului Pomohaci Lazar în funcţia publică de execuţie -

inspector asistent, gradaţia I, coeficient de ierarhizare 2,739, în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Şanţ;

Primarul comunei Şanţ;
Având în vedere :

-referatul doamnei Radu Anca Florina, inspector în cadrul Primăriei comunei Şanţ, înregistrat
sub numărul 527 din data de 06.02.2018, prin care propune stabilirea salarului de bază a domnului
Pomohaci Lazar funcţionar public de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei  Şanţ, începând cu 01.01.2018, în acord cu prevederile legii-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Şanţ nr. 23 din 27.03.2017 , privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şanţ pe anul 2017;

-prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Şanţ nr. 53 din 13.09.2017, privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Şanţ, pe anul 2017 ;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunie Şanţ nr. 5 din 05.02.2018 privind
salarizarea funcţionarilor şi personalului contractual pe anul 2018;

în conformitate cu :
-prevederile art.l 1, art. 13, art.15, art.20, art. 21, art. 25, art. 26, art. 33, art. 35, art. 37, art. 38,

alin. (2) lit. a),b),c), art.40, anexa VIII, Capitolul I, pct. B-art. 1, Capotolul II, IV, lit. I-art.l, din
Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;

-prevederile art.9, din Legea nr. 188/1999 privind Statultul   Funcţionarilor publice
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

-prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017,
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-prevederile art.2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare,

-prevederile art. 2 alin. ( 1) pct. 39 şi următoarele din Legea 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completăriel ulteriare;

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (9) şi art. 45 alin.
(2) lit. a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,



Nr. 21.

din 06.02.2018

Vizat pentru control
financiar preventiv,

Forpgău Adela-Gabriela

Primar,Avizat pentr^ Şgalitate
Secret

Grapini/E/nil

DISPUNE:
Art. 1. - începând cu 01.01.2018, se stabileşte salarul de bază domnului Pomohaci Lazar,

funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şanţ, având funcţia
publică de execuţie - inspector asiastent, gradaţia I, în funcţia publică de execuţie - inspector
asistent, gradaţia I, coeficient de ierarhizare 2,739, cu un salariu de bază lunar de 5.204 lei.

Art. 2. (1) Eventuale contestaţii legate de prevederile prezentei dispoziţii se pot depune, în
termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ, la Primarul comunei Şanţ
căruia îi revine competenţa soluţionării contestanţiei, în termen de 10 zile.

(2) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), se poate face plângere

la instanţa de contencios administrativ, sau după caz, la instanţa de judecată competentă, potrivit
legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ.

Art.4. - Dispoziţia se comunică de către secretarul comunei Şanţ cu:
•Domnul Pomohaci Lazar- inspector asistent,   în cadrul  aparatului  de specialitate al

Primarului comunei Şanţ;
•Compartimentul fianciar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ;
•Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti;
•Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud,


