
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr. 15/2021 
privind stabilirea salariului acordat domnului Korodi Zoltan-Barna, consilier in cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Moac~a 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
Avand in vedere Referatul nr. 279/29.01.2021, al Compartimentului financiar contabil, impozite 

~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Moac~a nr. 35/2019 privind aprobarea 

structurii organizatorice ~i a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a 
Avand 111 vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Moac~a nr. 3/2021 privind stabilirea 

salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Moac~a; 

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal - bugetare ~i pentru 
modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene; 

in conformitate cu prevederile: 
- art. 11, Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III lit. b din LEG EA -CAD RU nr. 153 /2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d si alin. (5) lit. e, art. 196 alin. (1) lit. b din O.U .G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

DI SPUN 

Art. 1. - (1) incepand cu data de O 1 ianuarie 2021, se stabile~te salariul lunar brut al domnului 
Korodi Zoltan-Bama, avand functia publica de executie de consilier I, grad profesional asistent, gradatia 5 
in cadrul Compartimentului agricol, in suma de 6084 lei, care cuprinde salariul de baza in cuantum de 
4999 lei, spor vatamator 15% in cuantum de 738 lei ~i 34 7 lei/luna indemnizatie de hrana, acordata 
proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, conform anexei la H.C.L. nr. 3/2021. 

(2) Salariul lunar brutal domnului Korodi Zoltan-Barna, stabilit prin alin. (1) se mentine la nivelul 
slariului lunar brut din luna decembrie 2020. 

Art. 2. - (I) Impotriva prezentei dispozitii se poate depune contestatie la primarul comunei 
Moac~a, in termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii prezentei. 
(2) Impotriva modului de solutionare a contestatiei 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, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moac~a. 

Moaqa, la 29 ianuarie 2021. 

PRIMAR 
Contrasemneaza 

ecretar general al comunei 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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