
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

.. 
PRIM AR 

COMUNA MOAC~A 

D I S P O Z I T I A NR. 81/2020 
pentru stabilirea indemnizatiei domnului Deszke Janos, 

primarul comunei Moac~a, incepand cu data de 23 octombrie 2020 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
A vand in vedere Referatul nr. 1960/26.10.2020 al secretarului general al comunei 

Moac~a, prin care propune stabilirea indemnizatiei domnului Deszke Janos, primarul comunei 
Moac~a, incepand cu data de 23 octombrie 2020, respectiv data inceperii mandatului de 
pnmar; 

A vand in vedere prevederile art. 13 alin. (1) ~i pct. 16 din Anexa nr. DUC, art. 3 7 din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

A vand in vedere nivelul indemnizatiei lunar al functiei de primar aferent lunii 
decembrie 2019 stabilit prin Dispozitia nr. 23/2019; 

Tinand cont de prevederile art. 34 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor pub lice ~i a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. c, art. 155 alin. ( 4) lit. a ~i art. 196 alin. ( 1) 
lit. b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 
Art. 1. - Incepand cu data de 23 octombrie 2020, domnul Deszke Janos, primarul 

comunei Moac~a, beneficieaza de o indemnizatie bruta de 8.320 lei, determinata potrivit 
urmatoarei formule de calcul: coeficient prevazut in anexa nr. IX/C la Legea nr. 153/2017 x 
2.080 lei (valoarea salariuluiui minim brut pe tara garantat in plata in luna decembrie 2019) = 
4 x 2.080 lei= 8.320 lei. 

Art. 2. - (1) Impotriva prezentei dispozitii se poate depune contestatie la primarul 
comunei Moaqa, in termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii prezentei 
dispozitii. 

(2) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemulturnita 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. - Aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza 
Compartimentul financiar contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Moac~a. 

Moac~a, la 30 octombrie 2020 

Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

( 
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COMUNA MOAC~A 
SECRET AR GENERAL 
NR.1960/26.10.2020 

REFERAT 
pentru stabilirea indemnizatiei domnului Deszke Janos, 

primarul comunei, incepand cu data de 23 octombrie 2020 

Secretarul general al comunei Moac~a; 
Vazand rezultatul alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 27 

septembrie 2020 ~i intrarea in exercitiul de drept al mandatului de catre domnul Deszke Janos 
avand in vedere, ca pe· perioada exercitarii mandatului primarul prime~te o indemnizatie 
lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, la 
nivelul stabilit pentru functia de primar 

luand · in considerare actele normative care reglementeaza salarizarea primarilor 
comunelor de pana la 3000 de locuitori, respectiv prevederile: 

art.13 alin.(1) ~i pct.16 din Anexa nr.IX/C, ~i art.37 din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile µlterioare , 

art.34 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea 
unor masuri in domeniul investitiilor publice ~i a unor masuri fiscal-bugetare , modificarea ~i 
completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare 

nivelul indemnizatiei lunare al functiei de primar aferent lunii decembrie 2019; 

propun stabilirea indernnizatiei primarului comunei, incepand cu data de 23 octombrie 2020, 
data inceperii mandatului, conform urmatorului mod de calcul: coeficient previizut fn anexa 
nr.IXIC la Legea nr.153/2017 x 2. 080 lei (valoarea salariuluiui minim brut pe farii garantat 
fn platii fn luna decembrie 2019) 4 x 2. 080 lei =8320 lei. 

Secretar general al comunei 
Flilop-Fuer M. Zelinda 

DA1 --


