
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA LUNCA ILVEI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
privind reîncadrarea domnului Ureche Valentin, personal contractual, în funcţia de 

muncitor calificat I, gradaţie 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lunca llvei şi stabilirea salariului lunar începând cu data de 1.01.2018 

Primarul comunei Lunca llvei, Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
Având în vedere: 

referatul secretarului comunei Lunca llvei privind reîncadrarea şi stabilirea 
salariului de lunar inregistrat sub nr. 517 din 29.01.2018 
- CIM nr. 95/20.06.2015;
- prevederile H.C.L nr.32/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Lunca llvei pe anul 2017, cu rectificarile ulterioare
- prevederile H.C.L nr.33/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
al comunei Lunca llvei pe anul 2017;
- prevederile art . 1 O alin.(4), art.36, art. 37 şi 38 din Legea-Cadru nr.153 /2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului României nr.846/2017 , pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile H.C.L. Lunca llvei nr.5/25.01.2018 privind stabilirea salariului de bază
pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Lunca llvei , începând cu 01.01.2018

În temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit."c", alin.(4) lit."a", alin.(5) lit. ,,e", art. 
68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

DISPUNE: 

ART. 1 Începând cu data de 1.01.2018 se reîncadrează domnul Ureche 
Valentin, personal contractual , în funcţia de muncitor calificat I, gradaţie 5 în cadrul 
Compartimentului administrativ . 

ART. 2 Începând cu data de 1.01.2018 se stabileşte salariul lunar, de bază, la 
suma de 3750 lei. 

ART.3 Contestaţiile în legătură cu stabilirea salariului de bază este de 
competenţa ordonatorului de credite şi se depune în termen de 20 zile 
calendaristice de la data comunicării actului administrativ, la sediul Primăriei Lunca 
llvei. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se va 
adresa instanţei de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data 
comunicării soluţionării acesteia. 






