ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 83
privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a dlui. Mitu Paul, viceprimar al
comunei Frecatei, judetul Tulcea, incepand cu data de 01 iulie 2014
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei, inregistrat sub nr. 4069/30.06.2014, prin care se
propune stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Frecatei, precum si a
viceprimarului, incepand cu data de 01 iulie 2014.
Tinand cont de prevederile:
- Legii nr. 28/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- art. 10, alin. 1, precum si a anexei nr. I, cap. IV, lit. C, pozitia nr. 23 - Funcţii de
demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- art. 57, alin. 5 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
modificata si completata ulterior.
In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare.
DISPUN
Art. 1. - (1) Incepand cu data de 01 iulie 2014, se stabileste cuantumul indemnizatiei
lunare a domnului MITU PAUL, viceprimar al comunei Frecatei, judetul Tulcea, la
suma de 3.552 lei.
(2) Indemnizaţia lunara stabilita la art. 1, alin. 1 din prezenta dispozitie se
calculeaza astfel: 5,92 coeficient de ierarhizare X 600 lei valoarea de referinta = 3.552
lei.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată domnului Mitu Paul, compartimentului
financiar – contabil, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004
privind Legea contenciosului administrativ.
Emisă astăzi 30.06.2014
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate

Ec. Marian NAIMAN

SECRETAR,
Cătălin CHISLIŢCHI

