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          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Brumar Marian 

 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1735/01.03.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura 

salariala pentru domnul Brumar Marian 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, 

statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

 

 

 

 



comunei Budila, 

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.03.2021, se stabilește pentru funcția contractuala de 

buldoexcavatorist, la Compartimentul Situatii, de Urgenta si Protectia Mediului, studii 

medii, post ocupat de domnul Brumar Marian, cu coeficient de 2,4, un salariu de bază în 

sumă de 5520  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei brut/ luna. 

Art. 2. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Brumar Marian, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se 

publica pe pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al 

comunei, pentru aducerea la cunostinta publica. 

Art. 3. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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