ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
PR!MAR
DISPOZITIE Nr. 3t6l2O2O

privind stabilirea indemnizafiei Iunare domnului
al comuneiAvram lancu

-pnmar

Primarul Comunei Avram lancu
Avdnd in vedere prevederile:

-

incheierea civil6 nr.7gg/L3octombrie 2020,
- Judelul Alba nr. 363/2zoctombrie 2020,
procesul -verbal nr. 5283/26-10-2020, incheiat
cu ocazia gedinlei de constituire a consiliului

- ordinul prefectului

-

LocalAvram lancu,

- raportul compartimentului de sBecialitate inregistrat sub nr.5367
/02-11-zozo privind stabilirea
indemnizaliei lunare pentru domnul
' av6nd funclia de primar ar comuneiAvram
lancu;
Jin6nd cont de prevederile:
- art'13 alin'l din Legea-cadru nr.l53l2ot7 privind salarizarea personalului pletit
din fonduri publice,
cu modificdrile si completirile ulterioare;
-

art'26 alin'4 din Legea nr.273l2oo6 privind finan[ele publice
locale, cu modificdrile gi completirile

ulterioare;

- art.l pct.13 din OUG nr.tl2O2} privind
completarea unor acte normative;

unele mdsuri fiscal-bugetare gi pentru modificarea

-

gi

art'2 din HGR nr'937l2ot8 pentru stabilirea salariului
de bazd minim brut pe !arr garantat in platd;
art'155 alin'l lit'(c), alin.4 lit.(a) din ouG nr.5712019 privind
codul administrativ, cu modificdrile gi
complet5rile ulterioare;
in temeiul art.195 atin.l lit. (b) gi art.197 din oUG nr.57
/2ltg privind codul administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare :
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Art.l. lncepdnd cu data de 27 octombrie 2020 domnului
avdnd
funcfia de demnitate publicd de primar al.comunei
AVRAM rANcu, ise stabilegte indemnizafia
lunard tn cuantum de 8.320 lei, (coeficient
4) la care se adaugd suma de 20g0 lei, reprezentand
majorare cu un procent de 25% a indemnizaliei, pe
durata implementirii proiectelor finanfate
din fonduri europene nerambursabile, rezult6nd
un salariu brut de 1o.4oo lei/lun5
Art'2' cu ducerea la indeplinire se incredinleazi
compartimentulfinanciar-contabilitate.
Art'3' Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate
cu prevederile art.37 din
Legea-cadru nr'L53/2017
9i a Legii nr.554/2004 a contenciosutui administrativ, cu modificSrile
si
completirile ulterioare.
Art'4' Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta
dispozifie se comunici gi
inainteaza: lnstitufiei Prefectului judelului
Alba, primar, compartiment financiar-contabilitate,
persoanei in cauz5.
Un exemplar se depune la dosarul profesional
al persoanei.
1r,,,.,..

Avram lancu la: O4-LL-2O20
Contrasemneazd,
p. Secretar general al comunei
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Consilier principal,

