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DISPOZIȚIE

cu privire la majorarea cu 15% a indemnizației lunare a d-nei Șovre Ana
Livia -având funcția de primar al comunei Ceica,pentru luna decembrie 2020.
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica
Mariana -consilier pe probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei
dispoziții privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare a d-nei Șovre Ana Livia având funcția de primar al comunei Ceica,datorită faptului că la nivelul comunei Ceica a
fost semnat contractul de finanțare nr.C1920072X203160507014/16.01.2020 ,încheiat
între AFIR și Comuna Ceica ,având ca obiect “MODERNIZARE PIAȚĂ CEICA ÎN
LOCALTATEA CEICA”,care se derulează pe fonduri europene,
-Ținând cont de alin.2 ,al art. 16.din Legea nr.153/2017 Legea salarizării
personalului plătit din fonduri publice care prevede că indemnizatiile lunare ale
presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor/viceprimarilor unitatilor
administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile se majoreaza cu 25%.
În baza art.6,lit a) din Hotărârea nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a
criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea
prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,care prevede că
pentru pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
În baza art.152,alin.1 si art.155,art.156,art.157 alin.1 și 2 ,lit.a) precum și art.196
alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 ,privind Codul Administrativ,
,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1.Începând cu luna decembrie 2020 se majorează cu 15%
indemnizația lunară a d-nei Șovre Ana Livia -având funcția de primar al comunei
Ceica la suma de 10.764 lei.
Art.2.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-contabilitatea Primăriei Ceica
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia
Nr.199 din 22 decembrie 2020.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
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RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la majorarea cu 15% a indemnizației lunare a d-nei Șovre Ana
Livia -având funcția de primar al comunei Ceica
Având în vedere:
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții privind
majorarea cu 25% a indemnizației lunare a d-nei Șovre Ana Livia -având funcția de
primar al comunei Ceica,datorită faptului că la nivelul comunei Ceica a fost semnat
contractul de finanțare nr.C1920072X203160507014/16.01.2020 ,încheiat între AFIR și
Comuna Ceica ,având ca obiect “MODERNIZARE PIAȚĂ CEICA ÎN LOCALTATEA
CEICA”,care se derulează pe fonduri europene,
-Ținând cont de alin.2 ,al art. 16.din Legea nr.153/2017 Legea salarizării
personalului plătit din fonduri publice care prevede că indemnizatiile lunare ale
presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor/viceprimarilor unitatilor
administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile se majoreaza cu 25%.
În baza art.6,lit a) din Hotărârea nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a
criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea
prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,care prevede că
pentru pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
În baza art.152,alin.1 si art.155,art.156,art.157 alin.1 și 2 ,lit.a) precum și art.196
alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 ,privind Codul Administrativ,
Propun emiterea unei dispoziții cu privire la majorarea cu 15% a indemnizației
lunare a d-nei Șovre Ana Livia -având funcția de primar al comunei Ceica pentru luna
decembrie 2020.

Consilier resurse umane
Bar Florica Mariana

