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DISPOZIŢIA Nr. 34 / 18.02.2020
Privind stabilirea indemnizaţiei începând cu data de 01.01.2020
Domnului BORDUZ IOAN – PRIMAR al Comunei Fârliug

Jr. Borduz Ioan primarul Comunei Fârliug, județul Caraş Severin,
Având în vedere:
 Referatul de specialitate întocmit de secrarul comunei Fârliug cu privire la propunerea
emiterii dispoziției prezente;
 Ținând cont de faptul că Senatul a respins OG 1/2020 orin care se îngheța
indemnizația primarilor și viceprimarilor la nivelul din Decembrie 2019.
În conformitate cu prevederile
 Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
 Art. 164 alin. (12 ) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii , republicată ,cu
modificările şi completările ulterioare;
 Art.2 din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor O.U.G 57 / 2019 din Codul Administrativ, Art. 153, cu privire la
Indemnizația primarului și a viceprimarului;

DIS PU N
Art. 1. Începând cu data de 01.01.2020, domnul BORDUZ IOAN , având funcția de
demnitate publică, de primar de comună (până la 3000 de locuitori), coeficientul de
ierarhizare 4.00, va beneficia de indemnizația lunară + 25% spor implementare proiect.
aDESPO

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
Compartimentul Contabilitate , din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestată, în condiţiile legii contenciosului administrativ ,
la Primarul Comunei Fârliug
Art.4.Începând cu data prezentei orice prevedere contrară prezentei își încetează
aplicapibilitatea.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului comunei , la:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
 primarul Comunei Fârliug;
 compartimentului financiar-contabil;
Art.6. Dispoziția se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la avizierul instituției, la sediul
primăriei comunei Fârliug, și publicarea pe pagina de internet www.comuna-firliug.ro.
Primar,
Jr.BORDUZ Ioan

Secretar,
GAL Francisc Remus

