
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA LECHINTA 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare tran~ei de vechime in munca doamnei Manecan Maria, 
guard personal contractual din cadrul aparatulului de specialitate al primarului comunei Lechinta, 

judetul Bistrita-Nasaud, incepand cu data de 0 1.06.2022 

Primarul Comunei Lechinta; 
A vand 111 veclcrc: 

-Referatul nr. 4167/24.05.2022 prezentat de dna Dunca Adriana, Inspector Superior la 
Compartimentul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Lechinta, Judetul Bistrita -Nasaud privind propunerea de acordare a gradatiei 4, corespunzatoare 
tran~ei de vechime in munca a d-nei Manecan Maria, 1ncepand cu 1 iunie 2022. 

-Hotararea Consiliului local Lechinta nr. 12 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local 
de venituri ~i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022; 

-Hotararea Consiliului local Lechinta nr. 5 din 27.01 .2022 privind aprobarea modificarii 
Organigramei ~i a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

-Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat 111 plata. 

in conformitate cu: 

-prevederile a1t. I 0,alin.( 4),lit.d si (5) din Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fondurile publice cu modificarile si completarile ulterioare: 

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, 
modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor tennene 

-prevederile Ordonantei de Urgenta nr.91/2017 pentru modificarea ~i completarea Legii-caclru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

-prevederile art. 155 alin ( 4),lit a si art 196 al in (I) lit .b,din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

In baza eel or de mai sus ~i 111 temeiu I prevederilor art. 196 alin (I) I it(b) din OUG nr. 57/2019-
privind Codul adminislrativ emite urmatoarea, 

DISPOZITIE: 

Art.1 lncepand cu data de I iunie 2022, se acorda gradatia 4, corespunzatoare transei de 
vechime in munca, intre 15 ~i 20 ani pentru doamna Manecan Maria, guard personal contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechinta, ~i va beneficia de un salariu de baza 
brut 'in suma de 3.097 lei/tuna. 

Art.2 Contestatiile 111 legatura cu stabilirea salariului de baza este de competenta ordonatorului 
de credite ~i se depune 111 termen de 5 zile de la data luarii la cuno~tinta. Impotriva masurilor, persoana 
nemultumita se va adresa instantei de contencios administrativ 111 termen de 30 de zile de la data 
comunicarii solutionarii contestatiei. 

Art.3 Cu ducere la indeplinire a sarcinilor prezentei dispozitii se incredinteaza Biron! financiar 
contabil din caclrul primarici Lechinta. 



Art.4 Prezenta dispozitie se comunica cu: 
• lnstitutia Prefeclului - Judetului Bistrita-Nasaud; 
• Biroul financiar contabil din cadrul Primariei Comunei Lechinta; 
• Persoana nominalizata la art. I din prezenta. 

PRIMAR, 

Tu?niel 

\ 

COTRASEMNAEAZA 
ECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Sccretar Hanes Roclica 




