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DJSPOZITIE 
pentru revocarea Dispozitici prhnarului comunci Lechiufa, nr.85 din 07.03.2022 priviud 

majorarcn salariului de baza , iuccpancl cu 1 nprHie 2022, cu sporul de 7% pcntrn 
dcsfa~urarea activitatii in conditii dcoscbitc, domnului Andreica Pch'ica- asistcnt comunitar in 

cadrul nparatului de specialitate al Primarului" 

Primarul comunei Lechintajudetul Bistrita-Nasaud; 
A vand in vedere : 

- Rcfcratul Sccrctarului General al Comunci Lechinta nr. 2022 din 11.03.2022 cu propunerca pcntru 
rcvocarea Dispozitiei primarului nr. 85 din 07.03.2022 privind majorarea salariului de baza, 
incepand cu cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfa~urarea activWitii 111 conditii deosebite, 
domnului Andrcica Petrica- asistent comunitar in cadrul aparatului de specialitale al Primarului 
comunei Lechinta; 
-Adrcsa nr. 1100 din 09.03.2022 a DSP Oistrita, inregistrata la primaria comunci Lechinta sub 
numarul 1903 din 09.03.2022; 

In temeiul art. 155 alin (1) lit.a), a11. 196 alin.(l) lit. b) ~i a1t. art. 243 aJin. (1) lit.a), lit.c) ~i lit.c) 
din OUG 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu moclificarile ~i completarile ulterioare emit 
unnatoarea, 

D I S P O Z I TI E: 

Al't.l. Se revoca Dispozitia primamlui Comunei Lechinla m.85 din 07.03.2022 privind majorarea 
salariului de baza, incepand cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru dcsfli$urarea activita\ii 1n 
condi\ii deosebite, donrnului Andreica Petri ca- asistcnt comunitar 111 cadrul aparatului de 
spccialitate al Primarului . 

Art.2 Cu ducerca la indcplinire a prezentei dispozi\ii incredinteaza biroul buget- contabilitate s1 
rcsurse umane din cadrul aparatului de spccialitatc al primarului comunei Lcchinta. 

Art.3 - Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei cu : 
- lnstitutia Prefectului - Judetul 13istrita-Nasaud 
-Biroul buget- contabilitatc din cadntl Primariei Comunei Lechinta; 
-D-lui J\nclreica Petrica -asistent comunitar 
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Ing. Daniel 

Nr. 90 
Din 15.03.2022 

Contrascmncaza secretar 
General u.a.t., 
I lane~ Rodica 
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