ROMANIA
COMUNA IZBICENI
JUDETUL OLT
PRIMARUL
DISPOZITIE
Referitor la acordare clase de salarizare , suplimentar si stabilire drepturi salariale pentru luna IANUARIE
2015
Primarul comunei IZBICENI, judetul Olt , avand in vedere :
- raportul nr. 2528/27/05/2014 al secretarului primariei comunei IZBICENI si compartimentului
contabilitate
- prevederile H.C.L. nr 23/30/05/2014 cu privire la aprobarea organigrama numar de personal , stat de
functii, numar total de functii publice si pondere , functii publice pe categorii pentru personalul din aparatul
de specialitate al primarului comunei IZBICENI
- prevederile Dispozitiei Primarului comunei IZBICENI nr. 187/27/03/2014 referitor la reincadrarea
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local al comunei IZBICENI pe functii prevazute de Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice .
- prevederile Dispozitiei Primarului nr. 316/18/06/2014 referitor la nominalizarea persoanelor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului care sunt implicate in pregatirea si implementarea proiectelor cu
fmantare din fonduri commune nerambursabile postaderare care in calitate de manager ale unei “ echipe de
proiect “ beneficiaza de majorare salariala prevazuta la art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 .
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice .
- prevederile Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea
in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice , aprobate prin Ordinul nr. 42/77/2011 al Ministerului
M uncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice .
In temeiul art. 63 alin. 1 lit. a , b , c , e, din Legea nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
DISPUNE :
A rt.l. Se stabileste pentru dl. Musuroi Ionut Catalin , inspector,cls.I grad prof.principal,cls.38,coeficient
de ierarhizare 2,49:
- 25 clase de salarizare suplimentare , corespunzatoare timpului efectiv lucrat in luna IANUARIE 2015ca
responsabil tehnic al proiectului , in “Modernizare cladire primaria Comunei Izbiceni, Judetul O lt”.
Art. 2. Se acorda pentru luna IANUARIE 2015un numar de 25 clase de salarizare suplimentare la clasa
de salarizare detinuta de domnul Musuroi Ionut conform Dispozitiei nr. 187/27/03/2014 a Primarului
comunei IZBICENI referitoare la reancadrare in functie publica de conducere si stabilire drepturi salariale .
Art. 3. Se stabileste pentru luna IANUARIE 2015, drepturile salariale ale d-nului Musuroi Ionut
Catalin in cuantum de 2138 lei salariul de baza si 1831ei spor conditii vatamatoare,total brut 2321 lei.
Art4. Prezenta dispozitie se va comunica la Institutia Prefectului Judetul Olt-Controlul Legalitatii
Actelor si persoanei nominalizate.
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