
ROMANIA 
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Lechinta, Nr. 506, 
Tel: 0263/274006, 0263/274325, 

Fax: 0263/274325, 
E-mail:primaria. /echinta@yahoo.com 

DISPOZITIE 

privind majorarea cuantumul brut al salariului de baza al cl-Jui Schuller Florin- angajat 
ca muncitor necalificat, personal contractual in caclnd Biroului de deservire personal, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lcchinfa , incepancl cu 1 

ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lcchinfa; 
Avand 111 vedcrc: 

-Referatul nr. 1024 din 09.02.2022 al d-nei Dunca Adriana, inspector superior la 
Compartimentul Resurse Urnane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinfa, cu propunerea de majorare a salariului de baza a d-luiSchuller Florin - angajat ca 
muncitor necalificat, personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinfa, 'incepand cu 1 ianuarie 2022. 

- I-Iotararea Consiliului local Lechinta nr. 6 din 27.01.2022 privind modificarea Anexei 
cu stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul 
familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al Primarului comunei Lechinta; 

- 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 I-Iotararii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat 'in plata, 

- prevederile ait.164.alin(l) din legea 53/2003-codul muncii,republicata ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

in conformitate cu: 
- prevederile Legii-Cadru nr.153 /2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, 

moclificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene 
- prevederile Ordonantei de Urgenta m.91/2017 pentru modificarea ~i completarea 

Legii-cadru m . 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
In temeiul prevederilor prevederile art. 155 (1) lit. ,,d" ~i ,,e" alin. 4 lit.,,a" ~i alin. 5 

lit. ,,e' ' din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, emite urmatoarea 

DISPUN: 

Art.1 incepand cu data de 1 ianuarie 2022, cuantumul brut al salariului de baza de 
care beneficiaza d-lui Schuller Florin- angajat ca muncitor necalificat, personal contractual la 
Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta este 'in suma de 3175 Iei/hma avand gradatia V conform vechimii in munca 

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

Art.3 Cu ducere la 'indeplinire a sarcinilor prezentei dispozitii se 'incredinteaza Biroul 
financiar contabil din cadrul primariei Lechinta 



Art.4 Prezenta dispozitie se comunica cu: 
• Jnstitutia Prefectului - Judetului Bistrita-Nasaud; 
• Biroul financiar contabil din cadrul Primariei Comunei Lechinta; 
• Persoana nominalizata la art. 1 din prezenta. 
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