
ROMANIA 
.JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A NR. __ g __ /2018 
privind stabilirea salariului lunar 

brutal d-nei Fabian Iren, incepand cu data de 1 ianuaric 2018 

Primarul Comunei Moaqa, judetul Covasna; 
Avand in vedere Referatul nr. 108/ 17.01.2018 al secretarului comunei 

Moaqa; 
Avand in vedere Hotararea Consiliului local al comunei Moaq a nr. 

53/29.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcponarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa, pentru anul 
2018; 

A vand in vedere Dispozitia nr. 5 8/2003 cu privire la exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu ~i aprobarea normelor de angaj are, 
lichidare, ordonantarea ~i plata cheltuielilor bugetare, precum ~i organizarea, 
evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale; 

Avand in vedere Dispozitia nr. 109/28 .09 .2017 privind acordarea 
sporului pentru conditii vatamatoare de munca a unor angajati din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 

Avand in vedere art. 1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

in baza art. 10 alin. (1)-(4), art. 11 ~i art. 15 din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata 
si completata prin OUG nr. 91/2017 ; 
' in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. a coroborat cu alin. 
(5) lit. e, art. 68 alin (1 ), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 115 alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - incepand cu data de 1 ianuarie 2018, doamna F A.BIA.N IREN 
referent superior, clasa III, gradatia 5 'in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Moaqa beneficieaza de un salariu lunar brut de 5.178 lei , 
calculata dupa urmatoarea formula: 



SB 1 ianuarie 2018: 4.503 lei, in care este incl us sporul de 10% pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv. 

4.503xl5%= 675 lei, spor conditii vatamatoare de munca. 
Total salariul brut: 5.178 lei. 
Art. 2. - ( 1) Impotriva prezentei dispozitii se poate depune contestatie la 

primarul comunei Moaqa, in termen de ib zile calendaristice de la data 
comunicarii prezentei. 

(2) Impotriva modului de solutionare a contestafiei persoana 
nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa 
caz, instantei judecatore~ti competente potrivit legii, in termen de 30 zile 
calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei . 

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza 
Compartimentul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Moaqa. 

Moac~a, la /f, 0/. 2018 . 

PRIMAR 
DESZKEJ NOS Contrasemneaza 

Secretar 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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