ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

DISPOZIŢIA
nr.105 din 30.12.2021
privind stabilirea salariului lunar brut de bază, începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-nei
CIOCAN Marieta-1/2 consilier fonduri europene, grad IA, gradația 5, din cadrul aparatului de
resort al primarului comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava – Compartiment pentru
implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail;
Având la bază:
- Hotărârea Consiliului Local nr.70/28.12.2021 privind stabilirea coeficienților de
ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;
- referatul înregistrat la nr.7329/29.12.2021;
În temeiul prevederilor:
- dispozitiile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
- art.6, art.7, art.8, art.10, art.11 și art.38 litera „b”, ANEXA nr.VIII, Capitolul I litera A pct.III
şi cap.II litera A pct.IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
- art.76 (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- CAP.III din HGR nr./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal art. 12.(1) ;
- Art.82 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, modificat cf. Legii nr.12/2015;
- Art.I alin.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
Art. 155 alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b și art.547 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1.Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul lunar brut de bază al doamnei Ciocan
Marieta, având funcția contractuală de 1/2 consilier fonduri europene, grad IA, gradația 5, din
cadrul aparatului de resort al primarului comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava –
Compartiment pentru implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, este de
3.055 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană și vouchere de vacanță, fără a depăși nivelul
indemnizației lunare a funcției de viceprimar de 6.240 lei și cu respectarea obligaţiei de încadrare
în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local de venituri și cheltuieli.
Art.2.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
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Art.3.Prezenta dispoziție se comunică, de către secretarul general al comunei, cf.
prevederilor art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, astfel:
- Prefectului județului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul
instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, subsecțiunea
Dispozițiile autorității executive.
- Compartimentului resurse umane și achiziții publice, în vederea comunicării titularului în
termenul prevăzut de lege.

Primar,
Mihail MECHNO

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al comunei,
Cătălina JURAVLE
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