
ROMANIA
JUDETT'L BACAU
COML|NA BUCIUMI

PRIMAR
DISPOZTTIE

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bazl gi a altor drepturi pentru
doamna Macarie Laurao referent in cadrul Compartimentului agricol din aparatul de

specialitate al primarului Comunei Buciumi

Primarul Comunei Buciumi, Judetul Bacdu;
Avdnd in vedere Referatul nr.466 din 2022022 prezentat de secretarul general al

Comunei Buciumi,prin care se propune acordarea gradaliilor pentru persoanele contractuale
.,. din cadrul aparatului de specialitate care indeplinesc condiflile de vechime in munc[, cu

incepere de la data de 1.01,2022, respectiv stabilirea cuantmului brut al salariilor debaz6,qi a

altor drepturi pentru funclionarii publici Ei persoanele contractuale din aparatul de specialitate
cu incepere de la data de L0I.2022;

Ydzdnd confinutul Hotlrdrii Consiliului Local Buciumi nr.7 din 3I.01.2022 privind
stabilirea cuantumului brut al salariilor de bazd pentru funcliile publice si funcliile
contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi;

Jinflnd sea{na de prevederile Art.I, alin.Z din Odonanla de urgentd nr.13012021 privind
unele mlsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum gi pentru modificarea qi

completarea unor acte normative :

in conformitate cu prevederile art.11 qi art.38(3), lit."e" din Legea-cadru nr. 15312017
privind salarrzarea personalului pl[tit din fonduri publice;

In temeiul dispoziliilor art 155(1), lit.d), art.155(5), lite) si art.196(1), lit.b) din
Ordonanla de urgen!6 nr 5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare ,

DISPUNE:
Art.1-(1) incepand cu datade I ianuarte2A22, se stabileste cuantumul brut al salarir"rlui

de baz6. pentru doamna Macarie Laura, referent in cadrul Compartimentului agricol din
aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi, la, lei lunar.

(2) La salariul de baz6, brut stabilit conform alin.1, se va adiuga indemnizatia de
hran[, in cuantum dr lei/ lund, proporlional cu zilele lucrate in luna anterioar6.

$) Titulara va beneficia ?n anul 2022 de voucher de vacan!6, ?n cuantum brut de
lel.

Art.Z-Prezenta dispozilie va fi comunicatb titularei, biroului buget,
contabilitate, venituti, achizitrii publice, Instituliei Prefectului-Judelul Bac6u qi va fi adusl la
indeplinire de qeful biroului buget din aparatul de specialitate qi secretarul general al comunei.

CONTRASEMNEAZA,

NR. 18

DIN 2 FEBRUARIE 2022

Secretar general-Cons.juridic, BILEI ELENA
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