
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA LECIDNTA 
PRIM AR 

DISPOZITIE 
pentru moclificarea art.1 din Dispozifia primarului comuuei Lcchinfa,, nr.45 din 08.02.2022 

priviud majorarea salariului de baz:i , foccpand cu 1 ianual'ie 2022, cu sporul de 7% pentru 
dcsfa§urarea activitl\tii iu conclifii cleosebite ,cloamnei Lacaht§ Elena-mediator sanitar in 

cadrul aparntului de specialitatc nl Primarului comunei Lechinta" 

Primarnl comunei Lcchintajudetul Bistri\a-Nasaud; 
A vand in vedere : 

- Rcferatul Secretarului General al Comunei Lechinla nr. 1690 din 01.03.2022 cu propunerea pentru 
modificarea art. I din Dispozitia primarului nr.45 din 08.02.2022 privind majorarea salariului de baza 
, incepand cu cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfii~urarea activita!ii in condi\ii 
deosebitc ,doamnci Lacatu~ Elena-mediator sanitar 111 cadrul aparatului de spccialitate al Primarului 
comunei Lechinta; 
-Adrcsa nr.2992 din 25.02.2022 a DSP Bistrita, inregistrata la primaria comunei Lechinta sub numarul 
1584 din 28.02.2022; 

in tcmeiul art. 155 alin (1) lit.a), art. 196 alin.(l) lit. b) ~i ait. art. 243 alin. (J) lit.a), lit.c) ~i lit.c) 
din OUG 57/2019 privind Coclul admnistrativ, cu modificarile ~i complet!trilc ulterioarc emit 
urmatoarea, 

D I S P O Z I T I E: 

Art.I. Se modifica art. I din Dispozitia primarului Comunei Lechinta nr.45 din 08.02.2022 
,,Dispozitie privind majorarea salariului de baza, inccpand cu 1 ianuarie 2022, cu spornl de 7% 
pcntru desra~urarea activita\ii in conditii deosebite doamnei Uicatu~ Elena-mediator sanitar in 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunci Lechinta" ~i va avea urmatorul cuprins: 

,, Incepancl cu data de 1 ianuarie 2022 se majoreaza salariul de baza cu ¼ din difcrcnta dintre 
salariul prevazut de Lcgca- cadru nr.153/2017 privind salarizareapersonalului pl~tit din fonduri 
publicc cu modilicarile ~i completarile ulterioare ,pentru anul 2022 ~j eel din luna decembrie 
2021,doamnei Uicatu~ Elena-mediator sanitar, gradatia 4,studii medii in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului eomunei Lechinta,beneficiind astfel de un salariu de : 

- Salar baza pentru anul 2022 - 4556lei/luna , 
Art.II Celelalte prcvederi ale dispozitiei nr.45/08.02.2022,raman neschimbate. 
A1-t.III Cu ducerea la indepJinirc a prezentei dispozitii incredin\eaza biroul bugct-

contabilitate si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta. 
Art.IV - Prczenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei cu : 
- Institutia Prefectului - Judctul Distrita-Ntlsaud 
-Biroul buget- contabilitate din cadrul Primariei Comunci Lechinta; 
-D-na Lacatu~ Elena - mediator sanitar 

PRIMAR, 

1 ng.Floriar 
~ 

Nr.83 
Din0l.03.2022 

A Contrasenmeaza secretar 
General u.a.t., 
Hru1e$ Rodica 




