ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLNA BALAN
-PRIMARIA-

DISPOZ ITI A
din 3l

ianuarie

Nr-24-

20tl

privind majorarea salariului debazd al doamnei Mierea Maria
Primarul comunei B61an, judelul Salaj, Maghiar Isaia;
AvAnd in vedere: - referatul compartimentului contabilitate privind majorarea salariilor debazd
inregistrat la w.364 din 3 1 .01.2017 ;
- prevederile art.l pct.(1) din OUG nr.2l2\l7privind unele mdsuri fiscal bugetare,precum Ei
modificarea qi completarea unor acte normative; ale OUG nr.9/2017, privind unele mdsuri bugetare in anul
2017, prorogarea unor termene,precum ;i modificarea ;i completarea unor acte normative;
- prevederile pct.2 din dispozitivul Deciziei nr.794 din 15 decembrie 2016 a Curli Constitulionale a
RomAniei,referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art.3ralin.(1')-(to) din Ordonaniade
urgen{d a Guvernulurnr.5712015 privind salarizareapersonalului plAtit din fonduri publice in anul
20 1 6,prorogarea unor termene,precum ;i unele misuri fi scal-bugetare;
- prevederile Legii 28412010 -Legea-Cadru privind salarizarea unitard a personalului plltit din
fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- prevederile art.63 alin.(1) lit."c Ei e" Ei alin. (4), lit."a" din Legea nr.21512001 privind administralia
publica locald,republicata cu modifi carile gi completarile ulterioare;
in temeiul art,68, pct.(1) coroborat cu aft.115,(1), lit. ,,a" din Legea nr.21512001,legea
administra{iei publice locale, republicata cu modificarile qi completdrile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. incepdnd cu luna ianuarie 201.7 se aprobd cuprinderea la salariul debazd specificat in grila
salarizare a sporului pentru suplimentul postului de25oh;i suplimentul treptei de salarizare,in acelaqi cuantu
ca urmare a cdEtigdrii acestor sporuri prin sentinle civile, salariul debazd, fiind in cuantum de 2878 lei lunar.
Art.Z. incepdnd cu luna februarie 2017, se majoreazd salariul debazd din luna ianuarie 2017 pent
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Art.3. La salariul debazd. se adugd urmdtoarele sporuri acordate: spor pentru activitate in condilii
vf,tdmdtoare in procenl de l5o/o, deasemenea sporul pentru activitatea in echipele de proiect, numai pe timpu
derullrii acestora, in funclie de numf,rul orelor de muncd prestate in luna in curs in cadrul proiectului.
Art.4. Prezenta dispozilie are caractet individual.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozi{ii se incredtnleazd comparmentul contabilitate
Art.6.Prezenta dispozilie poate fi contestatd de cel nemullumit in termen de 30 de zile de la data
prezenlei, la primarul comunei Balan.
Art,7. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contesta{iei,dispoziltapoate fi atacatd la
Tribunalul Jude{ean Zaldu,potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ,nr.55 412004.
Art.8. Prezenta dispozilie se comunicf, la:
-lnstitulia Prefectului jude{ului Salaj,Serviciul juridic qi contencios administrativ;
-d-ei. Mierea Maria,inspector superior;
-contabilitatea primdriei ;
-dosarul cu dispozilii.
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