ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NÃSÃUD
COMUNA ŞIEUŢ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind reîncadrarea domnului Gotea Dumitru, funcţionar public de conducere – secretarul comunei Şieuţ
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ
Primarul comunei Şieuţ;
Având în vedere :
- referatul domnului Simionca Alexandru, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șieuț, privind propunerea de reîncadrare a domnului Gotea Dumitru, funcţionar public
de conducere-secretar al comunei Șieuț;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şieuţ nr.48 din 24.09.2015, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Şieuţ nr.77 din 16.12.2016, prvind implementarea proiectului
„Construire retea publică de apă, apă uzată menajeră și statie de epurare în comuna Șieuț, județul BistrițaNăsăud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, Măsura 07 –
“Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” –Submăsura7.2 “Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” domeniul de intervenție DI 6B
- Contractul de finanţare nr.C0720AM00031560600629 din 07.12.2016, încheat între Agentia pentru
Finantarea Investitilor Rurale și Comuna Șieuț referitor la investiţia „Construire retea publică de apă, apă
uzată menajeră și statie de epurare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”;
- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Şieuţ nr.2 din 16.01.2017, privind nominalizarea
persoanelor din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Şieuţ care sunt implicate
înpregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare
În conformitate cu :
- prevederile art. 1, art. 2 , art. 5, art.6 (1),(4), art.9, art. 10, art.11, art.12, art.13, art.15, alin.
(1),(2), art. 33 alin. (1),(2),(3) şi ale Anexei nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” ,
capitolul I, litera A/b, pct.4 (9) din Legea-cadru nr.284/28.12.2010 , privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul prevederilor art.63 alin. (1), lit.”a” şi „d”, alin.(2) , alin.(5) litera „a”,art.68 alin.(1) – (2) şi ale
art.115 alin.(1) litera “a”, alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
D I S P U N E:
Art.1.(1). Domnul Gotea Dumitru, se reîncadrează în funcţia publică de conducere - secretar al
comunei Şieuţ (până la 3000 locuitori), gradul III, clasa 94 (clasa 84 + 10 clase coordonator echipa proiecte
fonduri europene), coeficient de ierarhizare 9,94 cu un salariu brut lunar de 3937 lei.
(2) Pentru activitatea de Coordonator echipă în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare
din fonduri comunitare nerambursabile post aderare respectiv 46 ore lunar) se acorda 10 clase salarizare
conform pontajului lunar întocmit până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară - respectiv între 36
şi 62 ore lunar.
(3) Drepturile salariale vor fi acordate începând cu 1 Ianuarie 2017.
Art.2.(1) Eventuale contestaţii legate de prevederile prezentei dispoziţii se pot depune, în termen de
5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ la Primarul comunei Şieuţ căruia îi revine
competenţa soluţionării contestanţiei, în termen de 10 zile.
(2) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), se poate face plângere la instanţa de
contencios administrativ, sau după caz, la instanţa de judecată competentă, potrivit legii, întermen de 30 de
zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei..

Art.3. Începând cu data intrari în vigoare a prezentei dispoziti se modifică corespunzator fișa
postului pe care îl ocupă domnul Gotea Dumitru.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul
financiar-contabil din cadrul Primãriei comunei Şieuţ
Art.5. Dispoziţia se comunică de către secretarul comunei Şieuţ cu:
Domnul Gotea Dumitru – secretarul comunei Şieuţ;
Compartimentul fianciar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şieuţ;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud,
PRIMAR,
Dedean-Bortăş Ioan

Aviz de legalitate
Secretar - Gotea Dumitru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NÃSÃUD
PRIMARIA COMUNEI ŞIEUŢ
Nr.3496 din 27.12.2016
REFERAT
privind reîncadrarea domnului Gotea Dumitru, funcţionar public de conducere – secretarul comunei Şieuţ
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ
Subsemnatul Simionca Alexandru, consilier superior;
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şieuţ nr.48 din 24.09.2015, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Şieuţ nr.77 din 16.12.2016, prvind implementarea proiectului
„Construire retea publică de apă, apă uzată menajeră și statie de epurare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, Măsura 07 – “Servicii de
bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” –Submăsura7.2 “Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică” domeniul de intervenție DI 6B
- Contractul de finanţare nr.C0720AM00031560600629 din 07.12.2016, încheat între Agentia pentru
Finantarea Investitilor Rurale și Comuna Șieuț referitor la investiţia „Construire retea publică de apă, apă uzată
menajeră și statie de epurare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”;
- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Şieuţ nr.2 din 16.01.2017, privind nominalizarea persoanelor din
cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Şieuţ care sunt implicate înpregătirea şi
implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare
În conformitate cu :
- prevederile art. 1, art. 2 , art. 5, art.6 (1),(4), art.9, art. 10, art.11, art.12, art.13, art.15, alin. (1),(2), art. 33
alin. (1),(2),(3) şi ale Anexei nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” , capitolul I, litera A/b,
pct.4 (9) din Legea-cadru nr.284/28.12.2010 , privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.63, alin. (1), lit.”a” şi „d”, alin.(2) , alin.(5) litera „a”,art.68 alin.(1)–(2) şi ale art.115 alin.(1)
litera “a”, alin.(2),(5)-(7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PROPUN:
Reâncadrarea domnul Gotea Dumitru, în funcţia publică de conducere - secretar al comunei Şieuţ (până la
3000 locuitori), gradul III, clasa 94 (clasa 84 + 10 clase coordonator echipă proiecte fonduri europene), coeficient de
ierarhizare 9,94 cu un salariu brut lunar de 3937 lei,
Pentru activitatea de Coordonatre echipă în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri
comunitare nerambursabile postaderare respectiv 46 ore lunar) se acorda 10 clase salarizare conform pontajului
lunar întocmit până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară – respectiv între 36 şi 62 ore lunar
Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare de
către personalul nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului.
În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară,
conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase ce este
acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al echipei de proiect.
Stabilirea salariului de 3937 lei/lună, rezultă din urmatorul calcul:
Salariul de bază cf. O.G. 9/2008 - ca baza de calcul
Spor vechime 25%
TOTAL SALARIU BAZĂ 1.581 + 395 =
Indexare 12%
TOTAL SALAR BAZĂ+INDEXARE 1.976 + 237 =
Indexare 10%
TOTAL SALAR BAZĂ+INDEXARE 2.213 + 221 =
Indexare 12,5% reg. electoral
TOTAL SALAR BAZĂ+INDEXARE 2.435 + 304 =
Spor de condiții periculoase 15%
TOTAL SALAR BAZĂ+INDEXARE 2.739 + 411 =
Coordonator echipa proiecte fonduri europene 25%
TOTAL SALAR BAZĂ + 25% 3150 + 787 =
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ÎNTOCMIT,
Simionca Alexandru – Consilier superior
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