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DlsPOzlTlE Nr. 383/2020
privind stabilirea indemnizaliei lunare domnului
al comuneiAvram lancu

vrcepnmar

Primarul Comunei Avram lancu
Av6nd in vedere prevederile:

' -

incheierea civilS nr.7047/L6octombrie 2020,

- ordinul Prefectului - Judelul Alba nr. 363122 octombrie

-

2020,

procesul -verbal nr. 5283/25-LO-202O, incheiat cu ocazia gedinlei de constituire a Consiliului
Local Avram lancu,
- HCt AVRAM IANCU 6IIO4-L1,.2O20, PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI

- raportul compartimentului de speeialitsto ?rregistrat_ sub nr.53G7 /O}-LL-2OZO privind stabilirea
indemnizatiei lunareI penrru
pentru oomnul
domnul
av6nd functia de viceprimar al comunei
Avram lancu;
]in6nd cont de prevederile:
- art'13 alin.l din Legea-cadru fi.15312o17 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice,
cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
- art.26 alin-4 din Legea nr.27tl2oo6 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completirile
ulterioare;
- art'l pct.13 din oUG nr.U2o2o privind unele misuri fiscal-bugetare gi pentru modificarea gi
completarea unor acte normative;
- art.2 din HGR nr.937l2ot8 pentru stabilirea salariului de bazi minim brut pe tard garantat in platd;
- art'155 alin.l lit.(c), alin.4lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi
complet5rile ulterioare;
in temeiul art.196 atin.l lit. (b) 9i art.197 din oUG nr.57 l2olg privind codul administrativ, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare :
ffi)$ffiffiffiffiffis
Art.1. incep6nd cu data de 4 noiembrie 2020 domnur
avSnd funclia de demnitate publicd de viceprimar al comunei AVRAM
tANcu, i se stabilegte
indemnizalia lunari in cuantum de 6.24o lei, (coeficient 3) la care
se adaugi suma de 1560 lei,
reprezent6nd majorare cu un procent de 25% a indemnizafiei, pe
durata implementirii
proiectelor finanlate din fonduri europene nerambursabile,
rezult6nd un salariu brut de 7g00
lei/lun5.
Art'2. Cu ducerea la indeplinire 5e incredinleazi compartimentulfinanciar-contabilitate.
Art'3' Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate cu.prevederile art.37
din
Legea-cadru nr.L5312017 5i a Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificirile si
com pletirile ulterioare.
Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta dispozi[ie
se comunici gi
inainteazi: lnstitufiei prefectului jude]ului Alba, primar, compartiment financiar-contabilitate,
persoanei in cauzi.
Un exemplaise depune ra dosarur profesionar ar.persoanei.

Primar.

Avram lancu la : 10-11-2020
Contrasemneaz5,
p. Secretar general al comunei
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