ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIUŢ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 7
Din 30.01.2019
Privind majorarea indemnizaţiei d-lui viceprimar Buda Adrian

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) şi art. 13 alin (1) şi art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 153/2017 - legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
modificată prin Legea nr. 287/2018 cele ale O.U. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene, cele ale art. 6 din Anexa la H.G. nr. 325/2018 pentru
aprobarea Regulamentul ui-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara
organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru
activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile precum şi cele ale
H.C.L, Băiuţ nr. 4/2019 privind aprobarea modului de stabilire a salariilor de bază pe anul
2019 pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Băiuţ şi din serviciile publice subordonate;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată;
în [temeiul art. 63 alin. 5 lit. „e” şi 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

Art. 1 începând cu data de 1.01.2019 se majorează indemnizaţia d-lui viceprimar Buda
Adrian cârd va beneficia de o indemnizaţie lunară de 6.240 de lei, care se majorează pentru
implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile cu suma de 855 de lei,
total brut 7.095 de lei .
Art. 2 Prezenta dispoziţie se comunică;
Prefectului judeţului Maramureş;
"
Biroului contabilitate-administrativ din primărie
D-lui viceprimar Buda Adrian care poate contesta prezenta dispoziţie în termen de
30 de zile de la comunicare;
Dosar

