
ROMÂNIA 
COțUNAăD;NICEI 
JUDEЛUL VALCEA 
-PRIMAR- 

DISPOZIЛIA NR. 72 
Privitor la: stabilireaăsalariuluiădeăbaz<,ăbrut,ălunarăalădoamnei Preda Elena Liana, personal 
contractual de conducere, Administrator Public, grad profesional IA ,ăgradaМiaă2, din cadrul 

compartimentului cabinet primar, începând cu 01.02.2022 
  

PIRNECI DUMITRU, Primarul comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea; 
 Având in vedere Referatul compartimentului contabilitate înregistrat la nr. 824/21.02.2022 
privind privind stabilirea salariului de bază, brut, lunar al doamnei Preda Elena Liana, personal 
contractual de conducere, Administrator Public, grad profesional IA, grada郡ia 2, din cadrul 
compartimentului cabinet primar, începând cu 01.02.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
  Art. 3 alin.(4), art. 6-8, art. 10-13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 33, art. 37 , 
art. 38 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările 群i completările ulterioare; art. 417 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare; 

軍inând cont de prevederile: 
  H.C.L. nr. 3 din 10.02.2022, privind stabilirea salariilor de bază pentru func郡ionarii publici 
群i personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănicei, Jude郡ul 
Valcea. 
   
  În temeiul art.196, alin. (1) lit. b) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
emit următoarea: 
           DISPOZIЛIE: 
 

Art.1.  Începând cu data 01.02.2022 se stabile群te salariul de bază al Preda Elena Liana  personal 
contractual de conducere, Administrator Public, grad profesional IA, grada郡ia 2, din cadrul 
compartimentului cabinet primar, începând cu 01.02.2022, în sumă de 5237 lei, la care se adaugă 
îndemniza郡ia de hrană, în conformitate cu prevederile: 

- art. 11, art. 18 alin.(l) si ale art. 25 alin.(l) din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 群i completările ulterioare; 

Art.2.  Compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei; 
Art.3. Începând cu data de 01.02.2022 se acorda un spor de 524 lei pentru activitatea de control 

financiar preventiv; 
Art.4.  Prevederile prezentei dispozi郡ii pot fi contestate în termen de 5 de zile calendaristice de 

la comunicare la institu郡ia emitentă, 群i în termen 30 de zile de la solu郡ionarea contesta郡iei, pe calea 
contenciosului administrativ – la instan郡a competentă, dacă persoana nu este mul郡umită de solu郡ia 
contesta郡iei. 

Art.5.  Dispozi郡ia se comunică:                      -
 Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea; 

- Compartimentului contabilitate; 
-     Doamnei Preda Elena Liana.      

 
PRIMAR,                         CONTRASEțNEAZ;, 
PIRNECI DUMITRU                   SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
                       VOIMAN IONUT NARCIS 
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