
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII D E  SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A  nr.        /2014 
privind acordarea doamnei Apetroaii Corina, casier  in  cadrul aparatului  de  
specialitate  al primarului  comunei,  a gradației corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă 
  

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și 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. 21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 63 alin. (5) lit. (e) coroborate cu cele ale art. 74 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                 f) art. 11, alin. (3)  coroborate cu cele ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

    g) Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

     h) Dispozitia primarului nr. 153/28.12.2012  privind  stabilirea  salariului doamnei 
Apetroaii Corina, casier, clasa de  salarizare 20, in aparatul  de  specialitate al primarului  
comunei Muntenii de  Sus, judetul  Vaslui; 
 i) în aplicarea prevederilor Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a 
dispozițiilor emise de primarul comunei Vulcana-Băi, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 
275/2013, 

potrivit notificării comunicate primarului comunei de către doamna Apetroaii 
Corina-Veronica prin care solicită acordarea gradației specifice tranșei de vechime în muncă,  
înregistrate sub nr. 1487 din 08.04.2014; 

în temeiul 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 și completările ulterioare, 
 Anton Vasile,  primarul comunei Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui 

D I S P U N: 

 Art.1. - Începând cu data de 1 martie 2014 se acordă doamnei Apetroaii Corina 
Veronica, avand functia de  casier, gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 
de peste 15  ani, prin acordarea unei clase de salarizare, rezultând clasa de salarizare 21 si 
coeficientul de ierarhizare 1,64 si urmatoarele drepturi salariale: 

a) Salariul de  baza brut stabilit prin Dispozitia primarului  nr. 153/2012 = 940 lei 
b) Salariul de  baza  brut rezultat ca urmare a majorarii salariului de  baza avut      

940 lei X(1+1clase succesiveX2,5%)=940 leiX(1+0,025)=963 lei 
Art.2. -Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinteaza secretarul 

comunei care îndeplineşte şi atribuţii de resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice.   
 Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui, persoanei 
menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa munteniidesus.ro.                                                Muntenii  de  Sus,  11 aprilie 2014   
     PRIMAR,                                 Avizează pentru legalitate:

 

            
    Vasile  Anton                                                           SECRETAR COMUNA;  
                                  (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                             Monica Burghelea     
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