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DISPOZIȚIA NR.120 /2020
privind acordarea indemnizaţiei lunare de hrană a doamnei Bogdan Delia, referent , treapta
II, în cadrul compartimentului Monitorizare proceduri administrative
Primarul comunei Șpring, județul Alba.
Având în vedere:
− CIM nr. 233 din 03.04.2020 al doamnei Bogdan Delia încheiat pe perioada
nedeterminata;
− dispozitia nr.119/2020 privind incadrarea doamnei Bogdan Delia, în functia de referent,
treapta II, compartiment Monitorizare proceduri administrative;
− clarificările Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale privind aplicarea Legii-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în anul 2019.
− referatul compartimentului de contabilitate nr.41 din 07.01.2019 privind acordarea
indemnizaţiei lunare de hrană;
− art.18, alin.1, alin.2 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
− HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
− art.36, alin.1 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
− adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-278/07.01.2019
-

În temeiul art. 196 alin. (1), lit.b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2020 se acordă indemnizatia lunară de hrană în cuantum
brut de 347 lei doamnei Bogdan Delia, referent, treapta II, compartiment Monitorizare proceduri
administrative;
Art.2 Indemnizaţia de hrană reprezintă a 12 parte din două salarii minime brute garantate în
plată, la nivelul anului 2019.
Art.3 Indemnizaţía de hrană prevăzută la art.1 se acordă proporţional cu timpul efectiv
lucrat în luna anterioară.
Art.4 Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Codului Muncii.
Art.5. Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului județului Alba;
- Compartimentului de contabilitate al Primăriei Șpring;
- Compartimentului de resurse umane al Primăriei Şpring
- Doamnei Bogdan Delia.
Șpring, la 03.04.2020

Primar,
Rusu Daniel Gheorghe
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