
ROMANIA 
JUDEŢUL VRANCEA                    
PRIMĂRIA COMUNEI GURA CALITEI  
 Primar         

DISPOZIŢIA NR. 57 
din 31 ianuarie 2019  

 
Privind:  stabilirea drepturilor salariale domnului /doamnei BALALAU LUCIAN   in functia 
contractuală  de executie de şef  SVSU,  gradaţia 5   in cadrul Serviciului  Voluntar pentru situatii de 
urgente Gura Calitei incepand cu luna ianuarie 2020. 

 
 Primarul comunei Gura Calitei   , judeţul Vrancea: 

- văzând referatul secretarului comunei Gura Calitei   , judeţul Vrancea înregistrat la nr. 420 
din 31.01.2020; 

- având în vedere prevederile Legii   – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fondurile publice; 

- in baza  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gura Calitei  , judeţul Vrancea nr. 30/28 
iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Calitei   , judeţul Vrancea 

- luând act de prevederile art. 7 lit. a), lit. f), art. 10, art. 11,  ale art. 37 precum si ale art.38 
alin(3) lit. e  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- în baza art. 2 din H.G. nr. 935/2019  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) , alin. (5) lit. e),   ale art. 196  alin. (1) lit. b), 
precum și ale art. 197 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 

       
       

DISPUNE: 
 

Art. 1  Se stabilesc drepturile salariale   domnului /doamnei  BALALAU LUCIAN   in functia 
contractuală  de executie de şef  SVSU,  gradaţia 5   in cadrul Serviciului  Voluntar pentru situatii de 
urgente Gura Calitei incepand cu luna ianuarie  , 2020 astfel : 

- 4167 lei  (coieficient 1,50) (in care este inclus  sporul de vechime aferent 
gradatiei 5)  
   TOTAL  drepturi salariale – 4167 lei  

Art. 2 (1)Prevederile prezentei Dispoziţii pot fi contestate. Contestaţia este de competenţa 
ordonatorului principal de credite şi poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. 

(2) Ordonatorul principal de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile 
calendaristice. 

(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se 
pronunţă de urgenţă şi cu precădere.  

Art. 3 Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către către secretarul 
comunei Gura Calitei   , judeţul Vrancea şi de către inspectorul financiar-contabil , din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Calitei   , judeţul Vrancea. 

Art. 4Secretarul comunei Gura Calitei  , judeţul Vrancea va aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi prezenta Dispoziţie. 

PRIMAR, 
Grosu Gica  

                                                                              VIZAT PENTRU LEGALITATE 
         SECRETAR, 
            Mihaiela Robu   




