ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLINA BALAN
-PRIMAzuA-

AVIT,AT

DISPOZITIA

Nr.22.

din 31 ianuarie 2017

privind majorarea salariului debaz6. al domnului Mnere Ion
Primarul comunei B[lan, judeJul Salaj, Maghiar Isaia;
AvAnd in vedere: - referatul compartimentului contabilitate privind majorarea salariilor debazd
inregistrat la nr.364 din 31 .01.2017
- prevederile art.1 pct.(1) din OUG nr.2l2017privind unele mdsuri fiscal bugetare,precum Ei
modificarea qi completarea unor acte normative; ale OUG nr.9/2077, privind unele mdsuri bugetare in anul
2017, prorogarea unor termene,precum qi modificarea Ei completarea unor acte normative;
- prevederllepct.2 din dispozitivul Decizieinr.T94 din 15 decembrie 2016 a Curli Constitulionale a
RomAniei,referitoare la excep{ia de neconstitufionalitate a dispoziliilor art.3ralin.(1t)-(tt) din Ordonanlade
urgenla a Guvernului nr.5712015 privind salarizareapersonalului pldtit din fonduri publice in anul
20 I 6,prorogarea unor termene,precum qi unele mdsuri fi scal-bugetare;
- prevederile Legii 28412010 - Legea-Cadru privind salanzarea unitard a personalului platit din
fonduri publice, cu modificarile qi completirile ulterioare,
- prevederile ar1.63 alin.(1) lit."c Ei e";i alin. (4), lit."a" din Legea nr.21512001 privind administralia
publica local[,republicatd cu modificarile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art.68, pct.(1) coroborat cu art.115,(1), lit. ,,a" din Legea nr.21512001,legea
administrafiei publice locale, republicatd cu modificdrile qi completarile ulterioare;

DISPUNE:

in grila
salartzare a sporului pentru suplimentul postului de25o/o Ei suplimentul treptei de salarizare,in acela;i cuantu
ca urmare a cAqtig[rii acestor sporuri prin sentinle civile, salariul debazd fiind in cuantum de3562lei lunar.
Art.Z. Incepdnd cu luna februarie 2017 , se maj oreazd salariul de bazd din luna ianuarie 2017 pent
cum urmeaza:
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Afi.3. La salariul debazd. se adug[ urmltoarele sporuri acordate: spor
vdtdmdtoare in procent de \5o/o, deasemenea sporul pentru activitatea in echipele de proiect, numai pe timpu
deruldrii acestora, in funclie de numdrul orelor de muncd prestate in luna in curs in cadrul proiectului.
Art.4. Prezenta dispozilie are caracter individual.
Afi.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredinleazd comparmentul contabilitate
Art.6.Prezenta dispozilie poate fi contestatd de cel nemullumit in termen de 30 de zile de la data
prezentei, la primarul comunei Balan.
Art.7. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestafiei,dispozilia poate fi alacatd.la
Tribunalul Judelean Zaldu,potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ,nr.55412004.
Aft.8. Prezenta dispozilie se comunicd la:
-lnstitulia Prefectului judelului Sdlaj,serviciul juridic qi contencios administrativ;
-d-lui.Mnere lon, inspector superior;

Afi.1. incepdnd cu luna ianuarie 2017

-cor-rtabilitatea primdriei

se aprobd cuprinderea la salariul debazd specificat

;

-dosarul cu digpozilii.

,i r.s
-i
1,,

.

PRI MARI

Maghi u, lrur{,/

W]

r

