JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 25/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Adam Daniela cu CNP 2710608374117 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Adam
Daniela cu CNP 2710608374117 in suma de 850 RON, gradatia 5, clasa salarizare 24, avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2.- Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 26/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Maxim Domnita cu CNP 2561204374073 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Maxim
Domnita cu CNP 2561204374073 in suma de 850 RON, gradatia 5, clasa salarizare 24 avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 27/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Ponea Tatiana cu CNP 2640604374077 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. - Incepând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Ponea
Tatianacu cu CNP 2640604374077 in suma de 850 RON, gradatia 5, clasa salarizare 24,avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2.- Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 28/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Duluman Consiela CNP 2700613374110 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 01.01.2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Duluman
Consiela cu CNP 2700613374110 in suma de 850 RON, gradatia 2, clasa salarizare 19, avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 29/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Vodut Maria cu CNP 2530603374061 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Vodut
Maria cu CNP 2530603374061 in suma de 850 RON, gradatia 2, clasa salarizare 19, avand functia de
asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 30/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Buruiana Mariana CNP 2870606360040 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei
Buruiana Mariana cu CNP 2870606360040 in suma de 850 RON, clasa salarizare 14, avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 31/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Chiriac Elena cu CNP 2560611374090 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Chiriac
Elena cu CNP 2560611374090 in suma de 850 RON, gradatia 2, clasa salarizare 19 avand functia de
asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 32/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Ignat Diana cu CNP 2790712374094 încadrata sub
nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. -Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Ignat
Diana cu CNP 2790712374094 in suma de 850 RON, clasa salarizare 14, avand functia de asistent
personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 33/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Ignat Elena-Simona CNP 2840502420012 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Ignat
Elena-Simona cu CNP 2840502420012 in suma de 850 RON, clasa salarizare 14 avand functia de
asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
D I S P O Z I T I A nr. 34/2014
privind stabilirea salariului de bază doamnei Radu Viorica cu CNP 2700214374098 încadrata
sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2014
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat;
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
h) anexei nr. IV/11 lit. b), A, nr. crt. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
i) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
j) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012;
k) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2013 privind privind modificarea organigramei si a
statului de functii al personalului de la activitatea de asistenti personali;
l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de
Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013,
în temeiul art. 63 alin. (5) lit. (e), art. 74, art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
ANTON VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui
DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2014 se stabileste salariul de bază al doamnei Radu
Viorica cu CNP 2700214374098 in suma de 850 RON, gradatia 2, clasa salarizare 19, avand functia
de asistent personal, încadrata sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.
Art. 2. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si persoanei menţionate la art. 1.
Muntenii de Sus, 14 ianuarie 2014
PRIMAR,
Vasile Anton

Avizează
pentru
legalitate:
SECRETAR COMUNA;
(cu exercitare temporara de atributii)

Monica Burghelea

