ROMANIA
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr. 5
privind majorarea salariului de baza brut al domnului Tabacar Ioan, încadrat in funcţia de
muncitor calificat III, începând cu data de 01.01.2016

Primarul Comunei Bruiu,
Având in vedere referatul nr. 3153/23.12.2015 intocmit de către secretarul Comunei Bruiu prin
care propune majorarea cuantumurilor brute ale salariilor de baza pentru personalului angajat in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu.
In conformitate cu prevederile :
- ANEXEI I FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE",
cap.II D, lit.v b) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri
publice;
- O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- art. I, pct. 4 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
In temeiul prevederilor art.63, alin.(l), lit.d) raportat la art.5 lit.e), art.68 alin. 1) si art. 115,
alin.(l), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,
D I S P U N E :
Art.l. Majorarea salariului de baza brut al domnului Tabacar Ioan, avand funcţia de execuţie
de muncitor calificat III, electromecanic, , gradaţia 5, clasa de salarizare 19, coeficient de
ierarhizare 1.56, de la suma de 887 lei/luna la 976 lei/luna, incepand cu data de 01.01.2016.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se insarcineaza contabilul Primăriei
comunei Bruiu.
Emisa la Bruiu in data de 28.01.2016.

Avizat,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

DIFUZAT: lex. Instituţia Prefectului 1 ex. Dosar Dispoziţii
1 ex. Dosar personal
I ex. Contabilitate
1 ex. Salariat

