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e-mail primaria.bucium@yahoo.com

DISPOZIŢIA nr. 46
din 27 mai 2016
privind stabilirea salariului de baza al domnului, Anca Calin-Nicolae, incadrat

sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata incepand
cu luna mai 2016
Primarul comunei Bucium, Napau Cornel;
Văzând:
- referatul întocmit de compartimentul financiar-contabil privind
majorarea cuantumului brut al domnului, Anca Calin-Nicolae, domiciliat in

com.Bucium, sat.Cerbu, nr.196A, jud.Alba, CNP 1810514011216

Având în vedere prevederile:
-art.(1) din H.G nr. 1.017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
- prevederile art. 1 alin (2), art.2 din HG 1091/2014 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2015 , precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice
- Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice;
- Legii-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
- art. 65 alin. 5 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 68 şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit prezenta
DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu luna mai 2016, domnul, Anca Calin-Nicolae, avand
functia contractuala -asistent personal , va beneficia de un salariu de bază
lunar de 1250 lei .

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primar, în
termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă.
Împotriva măsurii dispuse de primar poate fi formulată acţiune
la instanţa de contencios administrativ/Tribunalul Alba, în termen de 30 de
zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, cu respectarea
prevederilor legale în materie.
Art. 3. Prezenta dispoztie se va comunica:
- domnului, Anca Calin-Nicolae;
- Compartimentului financiar - contabil;
- Prefectului judeţului Alba.
Un exemplar se depune la dosarul profesional al persoanei.
Prezenta dispoziţie a fost emisă într-un număr de 5 exemplare
originale.

Primar,
Ing.Napau Cornel

Avizat,
Secretar,
Jr.David Carmen-Nadia

