DISPOZIŢIE
privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Cosat Mariana consilier , grad profesional
asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala al aparatului de specialitate al primarului
comunei Gogosari

Primarul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu;
Având în vedere :
 referatul nr. 3 895/22.08.2016;
 prevederile O.U.G nr.20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G
57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul
2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare si
pentru modificarea si completarea unor acte normative,
 prevederile OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind
salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2015, precum si
alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri
bugetare;
 prevederile Legii nr.293/2015 privind aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru
modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice in anul 2015 precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
 prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;
 prevederile art.63 alin.1 lit d si alin. 5 lit. E din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In temeiul art.68 si art..115 alin. 1 lit. A din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:
Art.1.- Începând cu luna august 2016 salariul de baza al doamnei Cosat Mariana
consilier, grad profesional asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Gogosari se stabileste la nivel maxim,
corespunzator nivelului treptei 1, respectiv de 1 294 lei la care se adauga sporul pentru
conditii vatamatoare care se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii

de munca, in coantum de 194 lei si sporul acordat ca persoana autorizata sa efectueze
operatiuni in registrul electoral, se acorda 5 clase de salarizare succesiv aplicat la salariul
de
baza,
in
cuantum
de
162
lei.

Art.2.- Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 3 de zile de la
luarea la cunostiinţă, plângere prealabilă la primarul comunei Gogoşari.
Art.3.-Persoana nemultumita de solutionarea plângerii prealabile, poate ataca
dispoziţia la Tribunalul Giurgiu, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată şi completată.
Art.4.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de secretarul
comunei Gogoşari şi de către dna, Pirvu Loredana – consilier în cadrul compartimentului
financiar - contabil.
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