ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞIEUŢ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind majorarea cu un procent de 20%, a salarului brut al funcționariilor publici
și personalului contractual, din cadrul Primariei comunei Șieuț, începând cu 1 februarie 2017
Primarul comunei Șieuț, judeţul Bistriţa- Năsăud,
Având în vedere:
- referatul Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe si administrativ din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ cu privire la majorarea salariului de bază pentru functionarii
publici si personalul contractual, angajaţi în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț și Serviciu
Voluntar pentru Situatii de Urgență Șieuț, începând cu data de 1 Februarie 2017;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice şi
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice;
- prevederile art. 1,alin.(2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului României nr. 2 din 06.01.2017, privind
unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea unor acte normative
- 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,
În temeiul dispoziţiilor, art.63 alin.(1) lit. a),c),d), alin.(4) lit. a),alin.(5) lit e, art. 68 alin (1), art.115 alin (1)
lit a si alin (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
DISPUN
Art.1.(1) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumului salarului brut al functionariilor publici și
personalului contractual, angajat în cadrul Primariei comunei Șieuț, nominalizati în Anexa 1 la prezenta dispozitie,
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Şuteu Olga,
inspector principal în cadrul Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe si administrativ,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ.
Art.3.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor care se acordă potrivit prevederilor
legale, este de competenţa ordonatorului de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ
de stabilire a drepturilor salariale, de reîncadrare, la sediul ordonatorului principal de credite – Primarul comunei
Şieuţ
(3) Ordonatorul de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate adresa
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30
de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, cu;
- Instituţia Prefectului-judetul Bistriţa-Năsăud;
- Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe si administrativ din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Şieuţ.
- persoanele interesate
P R I M A R,
Dedean-Bortăş Ioan
AVIZ DE LEGALITATE
Secretar – Gotea Dumitru
Vizat pentru Control Financiar Preventiv
Comuna Şieuţ la 8 Februarie 2017
Nr.12

Anexa 1
la Dispozitia primarului comunei Șieuț nr.12 din 06.02.2017
TABEL NOMINAL
al functionarilor publici și al personalului contractual, care beneficiaza de o majorarea salariul brut de 20%,
începând cu 01.02.2017
Majorarea
acordată
%

Nr
crt

Compartiment/
Serviciu

1
2

Secretar comuna

Gotea Dumitru

Secretar

Compartimentul, juridic,
administratie publică, relatii
cu publicul, stare civila şi
asistenta sociala

Gotea Leontina

Inspector principal

20
20

Pantea Albina

Inspector principal

20

Uilan Ana

Consilier superior

20

Dedean Mirela

Inspector

20

Horga Maria

Referent principal

20

7

Simionca Alexandru

Consilier superior

20

8

Compartimentul contabilitate Dragan Maria
economic, buget finante,
Suteu Olga
impozite si taxe, achiziţi
Nasaudean Dumitru
publice si administrativ
Buta Victor

Inspector superior

20

Inspector principal

20

Referent Superior

20

Sofer

20

Dumbravan Florina

Guard

20

Ţîra Dumitru

Sef serviciu şi sofer

Creța Ioan

Referent

3
4
5
6

9
10
11

Compartimentul, agricol,
cadastru, fond funciar,
urbanism şi amenajare
teritoriu, registratură,
registrul electoral

12
13
14

Serviciu Voluntar pentru
Situatii de Urgență Șieuț
Consilier al primarului

Nume si prenume

P R I M A R,
Dedean-Bortăş Ioan

Funcție

20
20

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞIEUŢ
Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe si administrativ din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Şieuţ
Nr. 388 din 06.02.2017
REFERAT

privind majorarea cu un procent de 20%, a salarului brut al funcționariilor publici
și personalului contractual, din cadrul Primariei comunei Șieuț, începând cu 1 februarie 2017

Subsemnatul Simionca Alexandru în calitate de consilier superior în cadrul Compartimentul
contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe si administrativ din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Şieuţ din aparatului de specialitate al primarului comunei Şieuţ, conform calităţii pe care
o deşin şi în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului.
Având în vedere:
- prevederile art. 1,alin.(2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului României nr. 2 din 06.01.2017, privind
unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea unor acte normative

În conformitate cu:

- 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 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,

În temeiul dispoziţiilor art. 62 alin (2) din Legea 188/ 1999 privind Statul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.63 alin.(1) lit. a),c),d), alin.(4) lit. a),alin.(5) lit e,
art. 68 alin (1), art.115 alin (1) lit a si alin (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPU N
domnului Primar al comunei Șieuț, emiterea unei dispoziţii cu privire la majorarea salariului de baza
brut, cu 20% pentru personalul din cadrul Primariei comunei Șieuț respectiv: functionarii publici si personalul
contractual.
Majorarea susmentionată, se va produce începând cu 1 Februarie 2017, la personalul prevezut in
anexa la prezentul referat.
Rog a lua în considerearea refeteul prezentat
Cu deosebit respect
CONSILIER SUPERIOR
Simionca Alexandru

Anexa
la Referetul nr.388 din 06.02.2017
TABEL NOMINAL
al functionarilor publici și al personalului contractual, care beneficiaza de o majorarea salariul brut de 20%,
începând cu 01.02.2017
Majorarea
acordată
%

Nr
crt

Compartiment/
Serviciu

1
2

Secretar comuna

Gotea Dumitru

Secretar

Compartimentul, juridic,
administratie publică, relatii
cu publicul, stare civila şi
asistenta sociala

Gotea Leontina

Inspector principal

20
20

Pantea Albina

Inspector principal

20

Uilan Ana

Consilier superior

20

Dedean Mirela

Inspector

20

Horga Maria

Referent principal

20

7

Simionca Alexandru

Consilier superior

20

8

Compartimentul contabilitate Dragan Maria
economic, buget finante,
Suteu Olga
impozite si taxe, achiziţi
Nasaudean Dumitru
publice si administrativ
Buta Victor

Inspector superior

20

Inspector principal

20

Referent Superior

20

Sofer

20

Dumbravan Florina

Guard

20

Ţîra Dumitru

Sef serviciu şi sofer

Creța Ioan

Referent

3
4
5
6

9
10
11

Compartimentul, agricol,
cadastru, fond funciar,
urbanism şi amenajare
teritoriu, registratură,
registrul electoral

12
13
14

Serviciu Voluntar pentru
Situatii de Urgență Șieuț
Consilier al primarului

Nume si prenume

CONSILIER SUPERIOR
Simionca Alexandru

Funcție

20
20

