
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR
D I S P 0 Z I T I E

Privind acordarea gradatiei de vechime 3 domnului BURLACU CIPRIAN ADRIAN, poliţist
local în cadrul Compartimentului Poliţie Locală

Primarul comunei Peştera, judeţul Constanta,NicoletaVRABIE în calitate de şef alaparatului de specialitate;
Având în vedere:
— prevederile art.424, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cumodificările şi completările;
- art.9, art. 10, alin.(4) şi (7) din Legea Cadru nr. 153 /20 17 privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
— prevederile HCL Peştera nr.4/30.01.2020 pentru aprobarea coeficienţilor desalarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Peştera şi din serviciileâpubliceaflate în subordinea Consiliului local Peştera, judeţul Constanţa;
— referatulnr. 5952 /26.08.202 1 al CompartimentuluiResurseUmane, Salarizare;
— Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificările şi completările;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G.

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

D i s p u n: _

Art. 1 —-(l)Incepând cu data de 01.09.2021 se acordă gradaţia de vechime 3,domnului BURLACU CIPRIAN ADRIAN CNP 1841005132828, având funcţia publică de
Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul CompartimentuluiPoliţie Locală.

(2) Coeficientul de salarizare aferent gradatiei de vechime 3 este de 2.12, cu unsalariu de bază brut 47281ei / lună.
(3) Pe durata derulării raportului de serviciu va beneficia de normă de hrană lunar,conform art. 18 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit dinfonduri publice.
Art.2 — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcinează

Compartimentul ResurseUmane, Salarizare.
Art.3 — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul

prevazut de lege Institutiei Prefectului judetului Constanta, Compartimentului Resurse
Umane, Salarizare, si functionaruluipublic.

PRIMAR, PESTERA, 27.08.2021
NicgleţaÎţRABI NR. 192
, ?îg—Şwîgăşîţş
fî/ÎÎÎ \? Contrasemnează,
(: * ' ' Secretar General UAT,
if Lenuta PREDA

A&

„5

Achizitii
Creion


