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DISPOZIŢIE 
privind stabilirea salariului de baza brut al domnului Tudor Ionut avand functia de muncitor 

necalificat, in cadrul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Islaz 

Comunal,Administrativ si Gospodarire Comunala Valcelele  

 

Primarul Comunei Valcelele,județul Călăraşi; 

Având în vedere : 

 

-  Referatul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 64/05.01.2021. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Valcelele, nr.30 din 27.07.2017, privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Vilcelele si din cadrul  serviciilor publice subordonate; 

-  Prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile  OUG. nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termen;  

- Prevederile art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 36, art. 38 alin. (2) lit. b), c), alin. (3) lit. e), f), alin. (7), 

Anexa nr. VIII,Capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

- Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

             

In temeiul Art.196 alin (1)  lit “b” si alin (2) din O.U.G. nr .57 /2019 privind Codul 

Administrastiv 

 

D I S P U N E : 

       

      Art.1.  (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2021,  se stabileste salariul de baza brut lunar 

al domnului Tudor Ionut in  functia de muncitor necalificat, in cadrul Serviciului Public 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Islaz Comunal, Administrativ si Gospodarire 

Comunala Valcelele, în sumă de 2787, coeficient 1.34. 

                  Art.2. Compartimentele contabilitate si personal-stare civila vor aduce la îndeplinire 

prevederile din prezenta dispoziție. 

                  Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi. 

 

 

 

Nr. 3                                                       Primar                                                    Contrasemneaza 

Emisa la Valcelele                            Tatu Ionel                                              p. Secretar general 

Astazi 06.01.2021                                                                                          Antochie Bogdan Costin                                                                                                                                                     

 

 

 


