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PRIMAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.22
din 26.04.2021
privind stabilirea indemnizatiei lunare incepand cu data de 26.04.2021
d-nului Bretan Aurelian - Viceprimar al Comunei Coas
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
-Incheierea Civila Nr. 981/16 octombrie 2020 in Dosar 1175/319/2020 a Judecatoriei Tg. Lapus privind
validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al Comunei Coas, județul Maramureș;
-Ordinul nr. 620/26.10.2020 a Prefectului Judetului Maramures prin care se constata indeplinirea conditiilor
prevazute de lege pentru constituirea Consiliului Local al UAT Comuna Coas la data de 26.10.2020;
-HCL nr. 28/16.04.2021 privind alegerea Viceprimarului Comunei Coas, județul Maramureș;
-prevederile art. 13 alin. (1), ale art. 38 alin.(3) lit. f) din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 34 alin.(7) din
OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile HCL nr. 5/2020 privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» al aparatului propriu al primarului Comunei Coas,
pentru serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al UAT Comuna Coas precum si
stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali incepand cu data de 1 ianuarie 2020.
- art. 1 alin.(1) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
-HCL nr.19/01.04.2021 privind aprobarea Bugetul Local al Comunei Coaş pe anul 2021 și estimari pentru
anii 2022-2024;
Tinand seama de prevederile:
-art. 153 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza:
-Contractului de finantare Nr. C 1920074A206562601956/05.06.2018 incheiat intre Agentia pentru
Finantarea Investitiilor Rurale- Romania si Comuna Coas privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil
pentru proiectul „Amenajare teren de sport in Comuna Coas” proiect finantat prin PNDR 2014-2020;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199 alin.(1,2), art. 240
alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
Art.1. Incepand cu data de 26.04.2021 d-nul Bretan Aurelian, avand functia de viceprimar comuna (pana
la 3.000 locuitori) va beneficia de o indemnizatie lunara bruta in cuantum de 6.240 lei.
Art.2. Pe perioada de implementare a proiectelor mai sus mentionate, d-nul viceprimar va beneficia de o
indemnizatie majorata cu 15%, rezultand o indemnizatie lunara bruta in cuantum de 7.176 lei.
Total indemnizatie lunara bruta 7.176 lei.
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al aparatului
de specialitate al primarului Comunei Coas.

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
-D-nul Bretan Aurelian;
-Biroul Financiar Contabil;
-Dosar personal;
-Dosar dispozitii;
-Cetatenilor Comunei prin afisare.
.
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