
Art.1. 
Íncepand cu elata ele 01.01.2018, d-l Calinescu Mihai-Valerian beneficiazá ele un salariu de incadrare 
brui lunar In suma ele 7600 lei, corespunzator functiei publice de conducere de secretar al comunei 
Patrauii. jud. Succava, gradul 11, cu un coeficient ele ierarhizare 4,00. 
Art.2. 
(1) Soluiionarca conresratici Impotriva prezentului act adrninstrativ este de cornpetenta Orclonatorului de 
credite. 
(2) Coniestatia poate fi depusa In terrnen de 20 de zile calendaristice de la data cornunicárii actului 
adrninistrativ de stabilire a dreprurilor salariale, la sediul Ordonatorului de credite. 
(3) Ordonatorul de crediie solutioneazá coutestatia In terrnen ele 30 ele zile calendaristice. 

DISPUN: 

Primarul cornunei Patrauri, jud. Suceava, 
A van el i 11 veclere: 

Referatul ele specialitate nr. 748 clin 30.01.2018, intocmit ele catre cornpartimentul Resurse 
Urnane-Salarizare, din caclrul aparatului ele specialitate al primarului comunei Patrauti, jucl. 
Suceava; 

Preveclerile art.l l,art.15,art.19,art.36,art.37,arr.38 din legea nr. 153/2017- privincl salarizarea 
pcrsonalului plárit din foncluri publice; 
Preveclerile HCL nr.11 din 30 ianuarie 2018 - Privincl aprobarea salariilor ele baza pentru 
persoanele care ocupa functii ele dernnitate publica, pentru funcrionarii publici si personalul 
contractual din caclrul aparatului ele specialitate al prirnarului cornunei Patrauti si stabilirea 
indernnizatiei consilierilor din caclrul Consiliului local Patrauti; 
preveclerile Hotárárii nr. 846/2017 din 29 noiernbrie 2017 pentru stabilirea salariului ele baza 
rninirn brut pe tara garantat In plata; 
Preveclerile art. 63 alin. (1) lit.e), alin. (4) lit.a), alin.(5) lit.e) din legea nr.215/2001- legea 
adrninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; 

In temeiul art. 68 alin.( 1) si art.115 alin. ( 1) lit. a) clin legea nr. 215/2001- legea administratiei publice 
locale, rcpublicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, 

DISPOZITIE 
Privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 pentru d-1. Calinescu 

Mihai-Valerian, avand f'unctia publica de conducere de secretar al comunei 

ROMANIA 
.JUDETUL SUCEA VA 
COMUNA PATRAUTI 
PRIMAR 



1NTRU LEGALITATE, 
RULCOMUNEI 

AVIZA 
Adrian 

(4) Ímporriva modului de solutionare a contestatiei persoana nernultumitá se poate adresa instantei de 
contencios adrninistrativ sau, dupa caz, instante: judecátoresti competente potrivit legii, In termen de 30 
ele zile calendaristice ele la elata cornunicárii solutionárii contestatiei. Instanta se pronuntá de urgentá si 
cu precádere 
Art.3. 
Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se increclinteaza cornpartirnentul Financiar-Contabilitate, 
din caclrul aparatului de specialitate al primarului cornunei Patrauti, jud. Suceava. 
Art.4. 
Prezenta clispozitie se comunica la: 

lnstitutia Prefectului- jucl. Suceava; 
Compartí rnent Fi nanciar-Contabi 1 i tate; 
Persoana nominalizara la art. l. 
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