DISPOZIŢIA NR. 331
privind majorarea salariului de baza si stabilirea drepturilor salariale ale d-lui MUNTEANU
MARIANA MIHAELA -

-avand in vedere referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 2781/28.12.2015,
prin care se propune majorarea drepturilor salariale cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2015
- in conformitate cu prevederile Legii nr.293/12.12.2015 privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
In temeiul prevederilor art.63 alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.a), art.68 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
CI0BOTARU VIOREL LUCIAN, PRIMARUL COMUNEI BBOGDANITA, JUDETUL VASLUI
DISPUN:
Art.1. Incepand cu data de 01.12.2015 cuantumul brut al salariului de baza al domnului
MUNTEANU MARIANA MIHAELA, ASISTENT PERSONAL, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat
pentru luna noiembrie 2015 , in suma de 1155 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza compartimentul financiar
–contabil din cadrul primariei comunei Bogdanita, judetul Vaslui .
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la Institutia Prefectului-Judetul Vaslui , persoanei
nominalizate la art.1.si compartimentului financiar contabil.
Art. 4 Impotriva masurilor dispunse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de
contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30
de zile calendaristice de la data comunicarii.
Bogdanita- 28 decembrie 2015

PRIMAR
CIOBOTARU LUCIAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna Bogdanita
Vergil Ursu

ROM Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
PRIMAR
Cod poştal - 737095 – BOGDANITA - Telefon 0235/428802; Telefon/fax :
0235/428860
Nr. 2781/28.08.2015

REFERAT

Domnule primar ,

Ursu Vergil , in calitate de secretar si Armeni Ilior in calitate de
contabil al Primariei Comunei Bogdanita, Judetul Vaslui, tinand cont
de prevederile Legii nr.293/12.12.2015 privind aprobarea Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
PROPUN

Incepand cu data de 01.12.2015 majorarea cuantumul brut al salariului de
baza al D-lui MUNTEANU MARIANA MIHAELA, cu 10% fata de nivelul
acordat pentru luna noiembrie 2015, in suma de 1155 lei.

Secretar ,
URSU VERGIL

Contabil,
ARMENI ILIOR

ROM Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
PRIMAR
Cod poştal - 737095 – BOGDANITA - Telefon 0235/428802; Telefon/fax :
0235/428860

DISPOZIŢIA NR. 331
privind majorarea salariului de baza si stabilirea drepturilor salariale ale d-lui BALAN
COSTICA

-avand in vedere referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 2782/28.12.2015,
prin care se propune majorarea drepturilor salariale cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2015
- in conformitate cu prevederile Legii nr.293/12.12.2015 privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
In temeiul prevederilor art.63 alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.a), art.68 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
CI0BOTARU VIOREL LUCIAN, PRIMARUL COMUNEI BBOGDANITA, JUDETUL VASLUI
DISPUN:
Art.1. Incepand cu data de 01.12.2015 cuantumul brut al salariului de baza al domnului BALAN
COSTICA, ASISTENT PERSONAL, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie
2015 , in suma de 1155 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza compartimentul financiar
–contabil din cadrul primariei comunei Bogdanita, judetul Vaslui .
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la Institutia Prefectului-Judetul Vaslui , persoanei
nominalizate la art.1.si compartimentului financiar contabil.
Art. 4 Impotriva masurilor dispunse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de
contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30
de zile calendaristice de la data comunicarii.
Bogdanita- 28 decembrie 2015

PRIMAR
CIOBOTARU LUCIAN

Avizat pentru legalitate,

Secretar comuna Bogdanita
Vergil Ursu

ROM Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
PRIMAR
Cod poştal - 737095 – BOGDANITA - Telefon 0235/428802; Telefon/fax :
0235/428860
Nr. 2782/28.08.2015

REFERAT

Domnule primar ,

Ursu Vergil , in calitate de secretar si Armeni Ilior in calitate de
contabil al Primariei Comunei Bogdanita, Judetul Vaslui, tinand cont
de prevederile Legii nr.293/12.12.2015 privind aprobarea Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
PROPUN

Incepand cu data de 01.12.2015 majorarea cuantumul brut al salariului de
baza al D-lui BALAN COSTICA, cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2015, in suma de 1155 lei.

