ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VARGATA
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR.95
din 26 noiembrie 2021
privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Mozes
Emese având funcția de guard
Ec. ing Balogh Istvan, primarul comunei Vargata, judeţul Mureş,
Având în vedere:
-Cererea doamnei Mozes Emese inregistrată sub nr. 6381/26.11.2021 având funcția de guard
în cadrul aparatului de specialite al primarului comunei Vărgata
- prevederile Legii – cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- H.C.L. Vargata nr. 43/2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile
publice și funcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a l Primarului Comunei
Vărgata,
În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e. și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ,
Dispune:
Art. 1. Începând cu data de 01.12.2021, doamnei Mozes Emese având funcția de guard în
cadrul aparatului de specialite al primarului comunei Vărgata, i se va acorda gradația 5
corespunzătoare tranșei de vechime în muncă împlinite și va beneficia de un salariu de bază lunar în
sumă de 3108 lei (salariu de bază de 2496 lei şi conform gradației 612 lei) la care se adaugă lunar
indemnizația de hrană în valoare de 347 lei proporțional cu timpul efectiv lucrat.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul unităţii administrativ teritoriale al comunei Vargata.
Art. 3. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii Compartimentul
financiar contabil si resurse umane.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş şi persoanelor
nominalizate.

Primar,
Ec ing Balogh Istvan

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Komives Tunde

REFERAT
privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Mozes
Emese având funcția de guard , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vargata, jud. Mureș

Subsemnata Dobandi Ida, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vargata, jud. Mureș,
Având în vedere cererea doamnei Mozes Emese inregistrată la instituția noastră sub nr. 6381
din data de 26.11.2021 având funcția de guard prin care solicită acordarea gradației 5 întrucât
îndeplinește condițiile de vechime prevăzute de art. 10 alin 4 litera e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
vă rog a emite dispozitia de majorare a salariului de încadrare .

Vărgata
26 noiembrie 2021
Consiler
Dobandi Ida

