
Art.L 
( 1) Íncepand cu data de O 1.01.2018, el-na Puiu Paraschiva, beneficiazá de un salariu de rncadrare brut 
lunar In suma de 6517 lei, corcspunzator functiei publice ele executie de inspector cls. I, gr. Prof. 
Superior, gradatia V, cu un coeficíent de ierarhizare 2,80. 
(2) Salariul de baza prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 10 %, pentru exercitarea activitatíí de control 
financiar preventiv, pe perioada ele exercitare a acesteia. 

DISPUN: 

Primarul comunei Patrauti, jud. Suceava, 
Avanel in vede re: 

Referatul de specialitate nr. 748 din 30.01.2018, intocmit de catre compartimcntul Resurse 
Umane-Salarizare, din cadrul aparatului de spccialitate al prirnarului comunei Patrauti, jud. 
Suceava; 

Prevederile art. l l ,art.15,art.36,art.37,art.38 din legea nr. 153/2017- privind salarizarea 
personalului plátit din foncluri publice; 
Prcveclerile HCL nr.11 din 30 ianuarie 2018 - Privincl aprobarea salariilor de baza pentru 
persoanele care ocupa functii de demnitate publica, pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Patrauti si stabilirea 
indemnizatiei consilierilor din cadrul Consiliului local Patrauti; 
preveeleri le Hotárári i nr. 846/2017 din 29 noiernbrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza 
minim 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 
aclministratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 68 alin.(I) si art.115 alin. (1) lit. a) din legea nr. 215/2001- legea aelministratiei publice 
locale, republicata, cu modifícarile sí cornpletarile ulteríoare, 

DISPOZITIE 
Privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 pentru d-na. Puiu 
Paraschiva, avand functia publica de inspector cls. 1, gr. Prof. superior in compartimentul 

Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Patrauti, jud. 
Suceava 
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Art.2. 
(1) Solutionarea contestatiei ímpotriva prezentului act adminstrativ este de cornpetenta Ordonatorului de 
creclite. 
(2) Contestatia poate fi depusá In terrnen de 20 de zi le calendaristice de la data cornunicárii actului 
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul Ordonatorului de credite. 
(3) Ordonatorul de credite solutioneazá contestatia in terrnen de 30 de zile calendaristice. 
(4) Írnpotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nernultumitá se poate adresa instantei de 
contencios administrativ sau, dupa caz, instante: judecátoresti competente potrivit legii, ín termen de 30 
de zile culendarisrice de la data cornunicárii solutionárii contestatiei. Instanta se pronuntá de urgentá si 
cu precádere. 
Art.3. 
Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza cornpartirnentul Financiar-Contabilitate, 
din cadrul aparatului ele specialitate al primarului comunei Patrauti, jud. Suceava. 
Art.4. 
Prezenta clispozitie se comunica la: 

lnstitutia Prefectului- jud. Suceava; 
Compartí ment Financiar-Contabi litate; 
Persoana nominalizara la art.1. 


	image_001(2).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

