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D I S P O Z I Ţ I E 

 
                  cu privire la acordarea  sporului pentru munca de noapte in procent de 25% , d-

nei  Cmeciu Irina , avand functia contractuala de guard la Primaria comunei Ceica. 

                   Avînd în vedere: 
 Art 20 alin{1}din Legea nr..153/2017 , privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice , cu privire la acordare de sporuri de 25% ,pentru munca de noapte care se acorda 
personalului care dersfasoara munca de noapte , cel putin trei ore in intervalul 22 si orele 6. 
 Art 125 din Codul Muncii Sectiunea a 3-a Munca de noapte  
          Avand in vedere Raportul de specialitate Nr.2534/07.12.2022, întocmit de d-na Bar 
Florica Mariana,având funcția de consilier superior pe probleme de resurse umane prin care 
propune d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la acordarea sporului pentru munca de 
noapte  in procent de 25% , d- nei Cmeciu Irina  avand functia contractuala de guard la Primaria 
comunei Ceica , datorita faptului ca aceasta presteaza munca de noapte  pe perioada sezonului 
rece  , mentinand in functiune centrala termica,  atributii care sunt stipulate si in fisa postului 
             În temeiul art. 155 , ,alin.1, alin 5, litera e} si art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ 
             Primarul comunei Ceica, 

D I S P U N E: 
 

           Art.1. Se acorda pe perioada rece , respectiv luna decembrie 2022- martie 2023, spor de 
noapte  in procent de 25%, pentru un program de 4 ore de munca de noapte  d-nei Cmeciu Irina , 
avand functia de guard la Primaria comunei Ceica .                                                              
           Art.2.Prezenta dispoziţie se comunica cu: 
                   - Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                   - compartimentul  rsurse umane 
                   - persoanele în cauza. 
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