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0258/765019,0258/765101 Fax.:0258765045;E – mail primariaspring@yahoo.com
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DISPOZIŢIA NR. 177/2020
privind numirea d-lui Drăgălin Eduard in functia de administrator public în cadrul Primăriei
comunei Spring
Primarul comunei Spring, județul Alba;
Luând în considerare:

prevederile art. 244 alin.1, alin.2, alin.3,alin.4, alin.5 alin.6 din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ

prevederile art. 543 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

prevederile art. 542 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Având în vedere:
- art. 11, alin.3, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
- ANEXA VIII CAPITOLUL I,lit.A PCT.III,lit.b. Nota: “Salariul de bază individual al
administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau
primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii
administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita
minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar
limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a
viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art.
16 alin. (2).

art. 3, alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice,

art.36, alin.1 din OG nr. 114/2018

HCL nr. 106/20117 privind modificarea si completarea HCL nr. 80/2017
privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual

HCL nr. 20/2020 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si
personalului contractual

Legea nr.291/20210 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26
august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice,
acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la
Chişinău la 20 iunie 1998

Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei
publice locale art.151 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
In temeiul art. 196 alin1 lit b din Codul Administrativ

DISPUNE
Art. 1 Începând cu data de 02.09.2020 se numeste in funcia de administrator public in
cadrul primariei Spring,domnul Drăgălin Eduard
Art.2 D-lui Drăgălin Eduard i se stabileste salariu de bază brut, lunar, în cuantum de
6240 lei (coeficientul 3 x 2080 lei salariul minim brut pe tara garantat in plata),
Art.3 Începând cu data de 02.09.2019 d-lui Drăgălin Eduard i se acorda indemnizatie
lunara de hrana in cuantum brut de 347 lei
Art.4 Contractul de management este parte integranta a prezentei dispozitii.
Art.5 (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 20 de zile calendaristice
de la data comunicării, la sediul ordonatorului principal de credite.
(2) Soluționarea contestațiilor este de competența ordonatorului principal de credite,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestației.
(3) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate
adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației.
Art. 6 Prezenta dispoziţie se va comunica:

Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba;Biroului buget – finanțe, contabilitate,
resurse umane;d-lui Drăgălin Eduard - exemplar la dosarul profesional.
Spring, 01.09.2020
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