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D I S P O Z I T I A    NR.  199 

Din     23.08.2019 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  ALDAN MARIAN ARSICA  şi stabilirea salariului de 

bază individual, începând cu data de 01.09.2019 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

 Prevederile art 6,  art 10, art 11  din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice 

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 7 din 29.01.2018 privind stabilirea 

salariilor de baza al functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului. 
 Prevederile HG 937/2018 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2019. 

 prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL ADMINISTRATIV   

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.09.2019, dlui  ALDAN MARIAN ARSICA  i se acordă 

o treaptă de gradaţie de vechime  pentru  funcția contractuala SEF SVSU, gradatia vechimii 5,  

si va beneficia de un salar de baza de va 4689 LEI, la care se adauga indemnizatia de hrana, 
reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată,  proportional 

cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na ALDAN MARIAN ARSICA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               

 

    Primar,     Vizat pentru legalitate  

Secretar 

              CHEŞA ILIE                                cj. MORCAN VIOLETA 


