ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 25
privind acordarea gradației corespunzătoare
tranșei de vechime în muncă domnului Chislitchi Catalin

EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- notificarea comunicata primarului comunei de către domnul Chislitchi Catalin prin
care solicită acordarea gradației specifice tranșei de vechime în muncă, înregistrată la nr. 961 din
19.02.2014;
- referatul responsabilului cu resursele umane la nivelul Primariei comunei Frecatei,
inregistrat sub nr. 981/21.02.2014
Ţinând cont de prevederile:
- art. 11, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 10, precum si de Anexa I FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE", Capitolul I A. Salarizarea
funcţionarilor publici, lit. b) Funcţii publice de conducere din Legea nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luand in considerare dispozitia nr. 24/03.03.2014 privind delegarea atributiilor de
secretar comună, dnei. Butan Daniela, funcţionar public din cadrul Primăriei comunei Frecăţei,
judeţul Tulcea,
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
DISPUN:
Art. 1 - (1) Începând cu data de 1 martie 2014, domnului Chislitchi Catalin, având funcția
publică de conducere de secretar comuna, i se acordă gradația 2 corespunzătoare tranșei de
vechime în muncă de la 5 la 10 ani, rezultând clasa de salarizare 73 și coeficientul de
ierarhizare 5,92.
(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1) salariul de bază lunar pentru salariatul
menționat anterior se stabilește la suma de 1.971 lei brut.
Art. 2 - Se dispune plata retroactivă a sumei de 282 lei brut cuvenita şi neacordata ce consta în
acordarea sporului de vechime, pentru perioada decembrie 2013 - februarie 2014, avand in
vedere ca incepand cu luna decembrie 2013 trebuia acordat sporul de vechime.
Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează compartimentul
financiar-contabil, precum si responsabilul cu resursele umane la nivelul Primariei comunei
Frecatei.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului - judetul Tulcea, Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici, persoanelor menţionate la art. 1, şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afisare la avizierul primariei.
Emisă astăzi 04.03.2014

PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
p. Secretarul comunei,
Daniela BUTAN

