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     DISPOZIŢIA Nr. 16/2019 
privind modificarea salariului de bază pentru D-na Nagy Éva, consilier, în 

cadrul compartimentului de contabilitate-finanțe, impozite și taxe 
 
Primarul comunei Leliceni, județul Harghita,  
Având la bază: 

- Hotărârea Consiliului local Leliceni nr.8/2018 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Leliceni pe anul fiscal 2018; 

- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.68/2017 privind modificarea anexei 
nr.1 la HCL nr.40/2017 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pentru 
categoriile de salariați care sunt în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Leliceni; 

- Hotărârea Consiliului Local Leliceni Nr. 5/2019 privind stabilirea salariilor 
de bază, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu de specialitate al 
primarului comunei Leliceni, și din serviciile publice, fără personlitate 
juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Leliceni 

În conformitate cu prevederile: 
- art.11 alin (1) şi tabelele nomenclatorului şi ierarhia funcţiilor publice din 

administraţia publică locală (III lit.b) din Legea –cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- art.31  din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

-  art. 34 alin. 2 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 
-  Hotărârea Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut  pe țară garantat în plată 

În temeiul art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.e) , art.68 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



DISPUNE: 
 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se modifică salariul de bază al 
doamnei Nagy Eva, funcționarului public de execuție – Consilier, asistent, gradația 
5, în Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, prin înmulțirea coeficientului de 2,20 cu salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se adaugă sporul de vechime 
conform gradației 5. Astfel va beneficia un venit salarial de 5698 lei. 
 Art.2. Se acordă indemnizația de hrană în suma maximă de 346 lei, în funcție 
de zilele lucrate în luna respectivă. 
 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează secretarul comunei 
şi Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.  
 Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

•  Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita, 
•  Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe  
•  Funcționarului public Nagy Eva. 

 

 

Leliceni, la data de 30 ianuarie 2019 
 

 
 
 
 

        Primar,        Avizat pentru legalitate 
Keresztes Balázs                                                                   Secretarul comunei, 
                Molnár Szidonia 
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