ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR.79
privind stabilirea cuantumului brut al salariului dnei. Moroianu Nicoleta-Daniela, prin
punerea în aplicare a Deciziei C.C.R. nr. 794/2016, precum și majorarea acestuia cu 20 %,
conform OUG nr. 2/2017
Ec. NAIMAN Marian, primarul comunei Frecatei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul nr. 1448/27.02.2017 a compartimentului buget-finante contabilitate prin care
se fundamentează punerea in aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr.
2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative, COROBORATE cu dispozitiile cuprinse in Decizia CCR nr. 794/2016 referitoare
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
-referat nr. 1445/24.02.2017, privind revocarea unor dispozitii ce stabilesc o crestere
salariala, solicitata de catre urmatoarele peroane angajate in funtie publica: Cergau GeorgeCosmin, Hancerencu-Petre Sorin, Tita Mariea, Vatafu Ioana, Stoian Paula, Sava Anca,
Moroianu Nicoleta-Daniela, Milos Ioana, Butan Sorin, Butan Daniela si Morozencu Carmen;
-referat nr. 1470/27.02.2017- birou contabilitate, procent cheltuieli salarii, realizat in
cazul aplicarii deciziei CCR nr. 794/2016;
Ţinând cont de prevederile legale:
- art. 1 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
- prezenta decizie va fi supusa insusirii si aprobarii de catre Consiliul Local Frecatei, in
sedinta de aprobare a Bugetului Local pe anul 2017 sau in alta sedinta anterioara;
- Decizia CCR nr. 794/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetar;
- Pct. 1 al art. 1 din OUG nr. 27/2015 OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri
in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de
urgenta nr. 27/2015 – prin care este reglementată majorarea cu 12% a cuantumului brut al
salariilor din admi nistrația publică locală.
- Pct. 4 al art. 1 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- prin care este

reglementată majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor din anexa nr. I - Familia
ocupațională de funcții bugetare "Administrație" a legii nr. 284/2010.
- O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, precum și prorogarea unor termene, modificată și completată ulterior – prin care este
reglemenatată stabilirea salariilor la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de
încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară
activitatea în aceleași condiții.
- declaratia pe propria raspundere a doamnei Moroianu Nicoleta-Daniela inregistrata
sub nr.1533/28.02.2017 vizata cu data certa de catre un avocat;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) litera “e”, art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin.
(1) litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata
si completata ulterior,
D I S P U N:
Art. 1 (1) Se stabilește cuantumul brut al salariului de bază, dnei. Moroianu Nicoleta-Daniela
– referent, la nivelul maxim din cadrul aceleiasi categorii profesionale si familii
ocupaţionale, fiind incluse în acesta si drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari
judecatoresti, urmare punerii în aplicare a Deciziei CCR nr. 794/2016 referitoare la excepția
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2015, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.
(2) Întrucât dispozițiile Deciziei CCR nr. 794/2016 sunt general obligatorii şi au
putere numai pentru viitor, stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază prin alinierea la
nivelul maxim din cadrul aceleiași categorii profesionale și familii ocupaționale va fi aplicată
dnei. Moroianu Nicoleta-Daniela, începând cu luna februarie 2017.
Art. 2 Începând cu data de 1 februarie 2016 se majoarează cu 20% cuantumul brut al
salariului de bază,al dnei. Moroianu Nicoleta-Daniela, față de noul cuantum stabilit
conform art. 1 din prezenta dispoziție, iar acesta se va regăsi în Anexa nr. 1 la prezenta
dispozitie.
Art. 3 Prezenta dispozitie va fi comunicată dlui. Cergau George-Cosmin, și poate fi
contestată conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 actualizată în termen de
30 zile de la data comunicării prin plângere prealabilă la organul emitent și în termen de 6 luni
de la data primirii răspunsului nefavoarbail la plângerea prealabilă, la instanța de contencios –
Tribunalul Tulcea.

Emisă astăzi 28.02.2017
PRIMAR,
NAIMAN Marian

Vizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
CERGAU George-Cosmin

