
DrsPozrTrA NR. 66

PRMTOR LA: majorarea cu 25o/o a indemnizaliei lunare domnului
Cup5reanu Armand Costinel, av6nd funclia de demnitate publica de primar de
comuna (pana la 3000 locuitori), pehtru perioada 01 februarie 2018-01 ianuarie
20L9, ca urmare a implementdrii proiectului "Achizilii utilaj si echipamente pentru
dotarea SVSU Dianlegti,judetul V6lcea", in baza contractului de finanlare pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr. C

t920072x2t9744000426/29.0L 2018 incheiat cu AFIR, finanlat prin Programul
National de Dezvoltare Rurala - submisura 7 "2 - Dezvoltarea infrastructurii la

scara mica serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale,
conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a
patrimoniului natural - masura M7168 SUBMASURA 19.2 din cadrul GAL Tinutul
Vinului.

Domnul Cupireanu Armand-Costinel, Primarul comunei Diculegti, judelul
V6lcea;
Avdnd in vedere referatul inregistrat sub nr, 393/30.01.2018 prin care Secretarul
Comunei Diculesti propune majorarea cu 25o/o a indemnizaliei lunare domnului
CupSreanu Armand-Costinel, av6nd funclia de demnitate publica de primar de
comuna (pdnb la 3000 locuitori ), pentru perioadaOl februarie 2018-01 ianuarie
20t9, ca urmare a implementdrii proiectului "Achizifii utilaj 9i echipamente pentru
dotarea SVSU Diculestijudelul V6lcea", in baza contractului de finanlare pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr, C

1920072X2L9744000426129.0L2018 incheiat cu AFIR, finanlat prin Programul
National de Dezvoltare Rurala - subm5sura 7.2 - Dezvoltarea infrastructurii la
scara mica serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale,
conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a
patrimoniului natural - masura M7168 SUBMASURA 19,2 din cadrul GAL linutul
Vinului, pentru o perioada de maxim 24 luni de la semnarea contractului de
finantare;

In conformitate cu prevederile art.16,alin,2 coroborat cu aft.38 alin.(l) si
(2) lit.c) 9i Anexa nr,IX, lit,C, pct.25 din Legea-cadru nr.L53/20L7 privind
salarizarea personalului plitit din fonduri publice, coroborate cu cele ale HG
nr.Ll20L7 pentru stabilirea salariului minim brut pe lari garantat ?n plat5,
precum si cu cele ale aft,63, alin.(1), lit.c) 9i alin,(4), lit.a) din Legea nr.2L5/2001
privind administratia publicd localS, republicatS, cu modificbrile si completbrile
ulterioare;

In temeiul art.68, alin.lgi art.115, lit.(b) din Legea nr.21512001 privind
administratia publicd localS, republicat5, cu modificSrile gi completirile ulterioare,
emite urmbtoarea



DrsPozrTrE

Art.l.- tn perioada 01 februarie 2018-01 ianuarie 2019,se majoreazb cu

z5o/o indemnizalia lunar5 domnului cupireanu Armand-costinel, av6nd funclia

oe oemnitate publica de primar de iomuna (p6n5 la 3000 locuitori ),ca urmare a

implement5rii proiectului "Achizilii utitaj 9i echipamente pentru dotarea SVSU

Oiirfuti,irdelul V6lcea", in baza contr-actului de finanlare pentru 
- 
acordarea

ajutorutii financiar nerambursabil nr, C I920072x2L9744000426129'0t'20t8

incheiat cu AFIR, finanlat prin Programul National de Dezvoltare Rurala -
submdsura 7.2 - Dezvoltarea infrastiucturii la scara rnica serviciilor publice,

serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea

pitrironiului local,'material si imaterial si a patrimoniului natural - masura

M7l68 SUBMASU{n tg.Z din cadrul GAL linutul Vinului, urmdnd ca acesta sE

beneficieze de o indemnizalie lunarS'brut6 de 9500 lei, calculata dupS cum

urmeazE:
s= 4x1g00 - 7.600 lei reprezinta total brut indemnizalie incepand cu data

de 01 ianuarie 2018;
s1= 7.600 x 25o/o= g.500 lei reprezinta total brut indemnizalie incepand

cu data de 01 februarie 2018 ca urmare a implementarii proiectului din fonduri

europene nerambursabile;
52= 9.500 lei rePrezintb

data de 01 februarie 2018.
Att.2.- Compartimentul finaciar-contabil va duce la indeplinire prezenta

dispozilie, iar secretarul comunei va asigura comunicarea actului administrativ

lnstituliei prefectului - judelul Vdlcea in vederea exercitbrii controlului de

legalitate, p.ttounutor responsabile cu punerea in executare 9i domnului

Cupbreanu Armand-Costi nel.

total brut indemnizalie majorata incep6nd cu

VIZAT PENTRU LEGALITATE
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