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 D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E  
 

Referitor la: mentinere indemnizatie la nivelul lunii decembrie 2019  
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. IX, lit. C, nr. crt. 16, art. 13, alin. 1, art. 16, alin. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 din anexa la H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se 
stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri 
europene nerambursabile; 

- prevederile art. 1, alin. 1, art. 2 din H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată; 
 - Dispoziția primarului nr. 41/28.01.2019. 
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr.44/31.10.2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii, 
pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- contractul de finanţare nr. C3220010943000061/17.11.2015 pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru proiectul “Îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri de interes local şi vicinal, conservarea monumentului istoric (ruine biserică „La zăpodie”) şi prima 
înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – centru de îngrijire copii (creşe conform Legii nr. 
263/2007), în comuna Şopârliţa, judeţul Olt”; 

- contractul de finanţare nr. C1920072G208243003024/11.09.2018 pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, pentru proiectul “Modernizarea rețelei 
publice de iluminat în comuna Șopârlița, județul Olt”; 
    În temeiul art.196, alin.1, lit (b), art.155, alin.1, lit (c si e), alin.4, lit (a) 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, domnului Neagu M. Cristinel, primarul comunei 

Şopârliţa, judeţul Olt, nivel studii S, coeficient 4, i se va menținere indemnizația lunară la nivelul lunii 
decembrie 2019,  în cuantum de 8.320 lei. 

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se menține majorată la  20%, la nivelul lunii decembrie 2019  
conform art. 6 din H.G. nr. 325/2018, pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, rezultând un cuantum de 9.984 lei. 

(3) De majorarea prevăzută la alin. (2) va beneficia pe perioada implementării proiectelor. 
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, 04.02.2020.  
Nr. _51.  
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