ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU
PRIMAR
DISPOztTtE Nr. 3tt /2O20

privind stabilirea indemnizafiei lunare domnului
al comuneiAvram lancu

.viceprimar

Primarul Comunei Avram Iancu
Av6nd in vedere prevederile:

-

incheierea

civili

nr. tO47/Iioctombrie 2020,

- ordinul prefectului

-

procesul -verbal

- Judelul Alba

nr. 363/2zoctombrie 2020,
cu ocazia gedinlei de constituire a Consiliului

nr. 5283/26-10-2020, incheiat

LocalAvram lancu,
- HCL AVRAM IANCU 6LIO4-LL-2020, PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI

-

raportul compartimentului de specialitate inregisr"^* sub nr.5367
/02-11,-2020 privind stabilirea
indemnizaliei lunare pentru domnul
av6nd funclia de viceprimar al comunei
Avram lancu;
Jinind cont de prevederile:
- art.13 alin.1 din legea-cadru nr.Lsgl?:IlT privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice,
cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
- art'26 alin'4 din Legea nr.273l2oo| privind finantrele publice locale, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
- art.t pct.13 din OUG nr.t/2120 privind unele misuri fiscal-bugetare gi pentru modificarea gi
completarea unor acte normative;
- art'2 din HGR nr,93712018 pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe
lard garantat in platd;
- art'155 alin.l lit.(c), alin.4 lit.(a) din oUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificirile gi
com pletdrile ulterioare;
in temeiul art.196 alin.l lit. (b) 9i art.197 din ouG nr.57 lzotg privind codul administrativ,
cu
modificirile gi completirile ulterioare :
il

r:

-Art.1. lncepdnd cu data de 4 octombrie 2020 domnurui .
av6nd funclia de demnitate publici de viceprimar al comunei
AVRAM lAilcu, i se stabilegte
indemnizafia lunari in cuantum de 6.240lei, (coeficient
3) la care se adaugi suma de 1560 lei,
reprezent6nd majorare cu un procenl de 25% a indemnizafiei,
pe durata implementdrii
proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile,
rezult6nd un salariu brut de 7g00
lei/luni.
Art'2' cu ducerea la indeplinire se ineredinleazi compartimentul financiar-contabilitate.
Art'3' Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile
art.37 din
Legea-cadru nr't53/2017 9i a Legii nr.554/2004
a conteniiosului administrativ, cu modificirile si

completdrile ulterioare.
Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta
dispozifie se comunici gi
inainteaz5: tnstitufiei prefectului judefului Alba, primar,
comparti ment financia r-contabilitate,
persoanei in cauzi.
Un exemplar se depune la dosarul profesional al persoanei.

Primar.

la: 04-lL-202O
Contrasemneazd ,

Avram lancu

p. Secretar general al comunei

A.L.M./A.L.M. ex 5

Consilier principal,

