DISPOZITIE
privind modificarea reîncadrarii şi a salariului de bază pentru funcţia publică de execuţie în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gogoşari, ocupată de d-na Cușneviciu Silvia-Nicoleta

Primarul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu;
Având în vedere:
- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gogoșari înregistrat cu nr.
2.224/03.05.2019, prin care se solicită modificarea tranşei de vechime de la gradaţia 3 la gradaţia 4, dnei Cușneviciu
Silvia-Nicoleta;
- prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 10, alin.4, lit. d din Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederile art.63, alin.1, lit. e, alin.5, lit. e, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.68 si art.115, alin.1, lit.a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1.-(1) Începând cu luna mai 2019, se modifică cuantumul brut al salariului de bază al d-nei Cușneviciu
Silvia-Nicoleta, Consilier principal, functie publică de executie în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gogoşari, în urma modificării gradaţiei corespunzătoarea tranşei de vechime în muncă de la gradaţia 3 la
gradaţia 4.
(2) Salariul de bază lunar modificat începând cu luna mai 2019 va fi în cuantum de 5.180lei.
(3) Începând cu luna mai 2019 se modifică reîncadrarea d-nei Cușneviciu Silvia-Nicoleta în funcţia publică de
executie, Consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Gogoşari, grad profesional principal, la care se
adaugă 1 clasă succesivă de salarizare suplimentară, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă pentru gradaţia 4.
(4) Indemnizația de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în cuantum de
347 lei, potrivit prevederilor legale.
Art.2.-(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază, și a altor drepturi care se acordă
potrivit Legii nr.153/2017 este de competența ordonatorilor de credite.
(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate adresa instanței de
contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță de urgență și cu precădere.
Art.3.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul delegat al comunei Gogoşari şi de
dna Pîrvu Loredana – Consilier, compartiment Financiar-contabil.
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