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PRIMAR

DISPOZI.IIA nr 6
DIN 12.01.2018

Privind: muiorarea salariilor functionurilor publici, a personulului
contractual din cudrul apuratului de specialitute al primurului si a consiliului
local al Comunei Cudalbi cat si indemnizatiile primarului, viceprimarului si
consilierilor locali, incepand cu 01.01.2018
Drugan Stefan, primar al comunei Cudalbi, judetul Galati, validat prin sentinta

civila nr. 143712016
Avand in vedere
- referatul nr. din 244112.0I.2018 intocmit de Dl Albu Constantin secretarul
comunei Cudalbi, Judetul Galati;

-prevederile hotararii consiliului local nr. 4712017 privind majorarea
salariilor functionarilor publici, a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei
Cudalbi cat si indemnizatiile primarului, viceprirnarului si consilierilor locali,
incepand cu 01"01.2018

- prevederile arI,B, ar1.10 alin(4), afi.Il alin(l),alin. (3), alin. (4) ,art,l3, art,15,
art.l9 alin(1),alin.(2),afi..25, art.36, art.38,alin(2) lit.b)ar1. 40 din Legea nr.l53
12017 ,, modificata prin Ordonanla de urgen!6 nr. 9112017 pentru rnodificarea gi
cornpletarea Legii-cadru nr. I5312017 privind salarrzarea personalului pldtit din
fonduri publice

-OUG nr. 9012017 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, mod.ificarea gi
completarea unor acte normative gi prorogarea unor terrnene- - Avand in
vedere prevederile arL 6l aIin.4 din Legea nr.21512001 privind adrninistratia
publica locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

Inbaza art. 68 alin.1 din Legea nr.21512001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si corrpletarile ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI CUDALI}I EMI'I'E PRITZEN'I'A DISPOZITIE.

Art.1.
functionarilor
specialitate al

Incepand cu data de 0 L0 1 .201 B, maiorarea salariilor
publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de
primarului si a consiliului local al comunei cudalbi cat si
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indernnizatiile prirnarului, viceprimarului si consilierilor locali, se face conform
anexei, parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2- Ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, va fi asigurata prin
grija Biroului Financiar-Contabil si a compartirnentului resurse urrane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi,

Art.3.- Prezenta dispozi{ie se comunicd persoanelor interesate, Biroului
Financiar-Contabil si catre Institulia prefectului judelul Galali, prin grija
secretarului comunei Cudalbi"

PRIMAR
STEFAN Avizat legalitate

Secretar comuna


