ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOPÂRLIȚA
PRIMAR

str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382,
website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

D I S P O Z I Ţ I E

Referitor la: majorare drepturi salariale
Având în vedere:
- prevederile anexei nr. VIII, cap. I, lit. A, pct. III, lit. b, nr. crt. 2, art. 10, art. 11, art. 15 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 34, alin. 2 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- 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;
- prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 6 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază ale
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din
aparatul de specialitate al primarului comunei Şopârliţa, judeţul 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. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Dinu P. Georgeta, referent – nivel
studii medii, grad profesional superior, coeficient 1,50, gradaţia 5, va beneficia de un salariu de bază
lunar în cuantum de 4.167 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.
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