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DISPOZITIA NR,21

Privitor la: majorarea cu 2070 a cuantumului brut al salariului de baza si a
sporurilor care, potrivit legil, fac parte din salariul brut a
domnulul Cupbreanu Sabin, avand functia contractualS de
execulie de consilier personal al primarului, gradul profesional
IA, clasa de salarizare 28, gradatia 5, in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Diculesti, incepand cu data
de 01 februarie 2017

Cup:reanu Armand Costinel, primarul comunei Diculegti, judetul
Valcea;

Avand in vedere referatul inregistrat sub nr. 407 / 14.02.2017 ptin
care contat,ilul PrimSriei comunei Diculegti propune majorarea cu 2070 a
cuantumului brut al salariului de baza si a sporurilor care/ pokivit legii/
fac parte din salariul brut al domnului Cup6reanu Sabjn, avand functia
contractuali de executie de consilier personal al primarLrlui gradul
profesional IA, clasa de salafizare 28, gradatia 5, in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Diculegti, incepand cu data de 01
februarie 2017;

In conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) si (2), din oUG
fi.2/2011 pti\ind unele masuri fiscal-bugetare, precum sj modificarea si
comDletarea unor ade normativei

In temeiul art.68, alin.1 si at.115, lit.(a) din Legea nr.215/2001
privind admlnistratla pubica locala, republlcata, cu modificarile si
comDletarile ulterioare, emite urmatoarea:



DISPOZITIE

Art.l.- Incepand cu data de 01 februarie 2017, se majoreaza cu

20olo cuantumul brut al salariului de baza si al sporurilor care, potrivit

1e9ii, fac parte din salariul brut al domnului cupdreanu sabin, avand
functia contractualB de executie de consilier personal al prlmarulul

,gradul profesional lA, clasa de salarizare 28, gradatia 5, in cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Dicule9ti, incepand cu

data de 01 februarie 2017, rezultand un salarlu total brut de 1820 lei,
dupa cum urmeaza:

-S1 =1517 lei salariul de baza brut luna ianuarie 2017;
-52 =15!7 x 20% =303 lei majorare fata de salariul de baza din

luna ianuarie 2017;
-S3= 51+S2 =1820 lei total salariu brut februarie 2017
Art,2 -(1) Prezenta dispozitie poate fi contestata la primarll

comunei Diculesti, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a

actuL!i a,dministrativ de majorare a drepturilor salariale, la sediul

oroonatoiului de credire,
(2)Impotriva raspunsuLui la contestatie care se va face in termen

de 10 zlle de la depunerea acesteia, persoana nemultumita 5e poate

adresa instantei de contencios adrninistrativ, in termen de 30 de zlle de
la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art.3 - Compatimentul contabilitate si secretarul localitatii vor
aduce la indeplinire prezenta dispozitie, iar acesta din urma va asigura
comunica ea actului administrativ Insututiei Prefectului-judetul Valcea ln
vederea exercitarii controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu

Dunerea in executare 5i domnulul CuDireanu Sabin.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

BOGHIANU VASILE
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