ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
ale domnului BUTUZA ȘTEFAN ,având
funcţia de consilier personal al primarului comunei Băița de sub Codru

privind stabilirea drepturilor salariale

Având în vedere;
-prevederile art.11 , ale art.38 alin.(2) lit.”a” punctele 1 și 2 din Legea-cadru nr.153 /2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile HGR. nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cui data de 01.01.2019;
-hotărârea nr.30 din 21 august 2017 a consiliului local al comunei Băița de sub Codru,
privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Băița de sub Codru și din serviciile publice din subordinea
acestuia,modificată prin HCL nr.23/27 iunie 2018;
-prevederilor Legii nr. 273/ 2006 , privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,art.66 aliniatul
1-4 art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE:
Articolul 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, domnului BUTUZA ȘTEFAN
având funcţia de “Consilier personal al Primarului comunei” i se stabilesc urătoarele drepturii salariale;
- 3640 lei salariu de bază - , corespunzător unui coeficient de ierarhizare de 1,75, la un nivel al
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2080 lei.
- 819 lei reprezentând 22,5% din salariul de bază -gradația 5 -tranșe vechime în muncă .
- 347 lei -indemnizație de hrană, ce se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Total drepturii salariale 4806 lei.
Articolul.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul comunei ,domnul TRAIAN DRAGOȘ și compartimentul financiar-contabil.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
-

Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
Compartimentului financiar- contabil
Domnului BUTUZA ȘTEFAN

PRIMAR
DUMUȚA AUREL
Băiţa de sub Codru
la 28.01.2019.

AVIZAT
Secretarul comunei
Traian Dragos

