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JUDEŢUL
UL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR
DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale functionarilor
publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul prim
primariei
ariei comunei Ceica , stabilit prin
H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru POP FLORENTINA.
Avînd în vedere:
-art.11
art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea
Salarizarea
1-Sistemul
Sistemul de stabilire a salariilor de bază/soldelor
baz
de
funcție/salariilor de funcție
ie ,indemniza
,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor
iilor lunare în sectorul bugetar conform Legii
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
pl
din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a diminuat coeficienții
șii salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor
func
publici șii personalului contractual din cadrul UAT-comuna
U
Ceica pentru anul 2021,
consilier superior pe probleme de resurse
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier
umane prin care propune emiterea unei dispozi
dispoziții cu privire la stabilirea salariului nominal de bază
baz lunar al d-nei
Pop Florentina -având funcția publică
public de consilier superior la Primăria comunei Ceica.
Ținând
inând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) șii art.417 din O.U.G.nr. 57/2019 ,
Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1.Începând
ând cu luna ianuarie 2021 se stabilete salariul de baza lunar prin diminuarea coeficientilor
cu 7% al d-nei Pop Florentina -având
ând funcția
func publică de consilier superior la Primăria
ăria comunei Ceica,având
gradația 4,coeficient 3,04 la suma de 6794 lei,incluzând și viza CFP.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredin
încredințează compartimentul resurse umane și
contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia
–
juridică
-compartimentul
compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar

Șovre
ovre Ana Livia
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