ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 83
privind stabilirea salariului doamnei Giurgiu Livia, mediator sanitar, in cadrul
Compartimentului de Asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Bruiu, începând cu data de 01.08.2016

Primarul Comunei Bruiu, Judeţul Sibiu
în conformitate cu prevederile art. 1.1, art. 3A2, alin. (1), Anexa 1, a.4, pct. 33 din O.U.G.
nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Legii-Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,
în temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
DISPUNE:
Art.l începând cu data de 01.08.2016, se stabileşte salariului doamnei Giurgiu Livia,
având funcţia de execuţie de mediator sanitar, în cadrul Compartimentului de Asistenţă socială din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Bruiu, la suma de 1861 lei. în salariul de baza sunt
incluse toate sporurile, inclus sporul de vechime corespunzător gradaţiei 4.
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare, la
Primarul Unitarii Administrativ Teritoriale - Comuna Bruiu, judeţul Sibiu.
A rt.3.(l) In cazul in care persoana in cauza este nemulţumita de modul de soluţionare o
contestaţiei, dispoziţia poate fi atacata la Tribunalul Sibiu, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Prezenta dispoziţie se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei Bruiu.
Emisă în Bruiu la data de 09.08.2016.
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