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                                                D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale și acordare spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare 
doamnei bibliotecar  Ştefănică Gh. Florina-Mirela 

Având în vedere:  
- prevederile art. 25, anexei nr. III, cap. II, pct. II, lit. b, nr. crt. 4, cap. VI, art. 1, alin. 1, lit. a, alin. 2 din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene; 
 - prevederile H.G. nr. 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de 
acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“;  
- prevederile dispoziției primarului comunei Șopârlița nr. 69/13.03.2019 referitoare la aprobarea 
regulamentului privind stabilirea locului de muncă, a categoriei de personal şi mărimea concretă a sporului pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru funcţia bugetară 
„BIBLIOTECAR"; 
- buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr. 72/04.03.2019, emis de Direcția de 
Sănătate Publică a județului Olt, 
- prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 
- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de 

urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

                                                            P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta                                                  

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
 

Art. 1.(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Ştefănică Gh. Florina-Mirela, , bibliotecar  – 
nivel studii medii, treapta profesională IA, coeficient 1,56, gradaţia 5., va beneficia de un salariu de bază 
lunar în cuantum brut de 3.427  lei, obţinut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază 
prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019. 
       (2) Începând cu data 01 ianuarie 2020, se acordă spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare 
în procent de 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, în cuantum de 466 lei.  
       (3) Salariul lunar se stabileşte în cuantum de  3893 lei. 
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017. 



Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, impozite 
şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
           P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița 28.01.2020 
Nr. 35 
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