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DISPOZITIA N■ 59
din 31.03.2022

Priyind stabilirea salariilor de baza Dentru personalul angaiat
in cadrul Aparatului de specialitate a Primarului Comunei Taut
pentru anul 2022

PRIMARUL COMUNEI TAUT, JUDETUL ARAD
AYT\ND IN VEDERE:
-Prevederile Hotararii Consiliului Local Tatt, ff .23 13 1.03.2022 privind stabilirea
salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Taut;
-Raportul domnului Horga Florin Petdca, secretar general al Comunei Taut, judetul
Arad, prin care se arata necesitatea de a emite dispozitii ale primarului Comunei Taut, privind
stabilirea salariilor de baza, aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Taut;
-Prevederile art.l1, coroborat cu art.38, alin.2 din Legea cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-Prevederile at.2, art 3 dinHG 412021, privind stabilirea salarului minim brut pe tara
garantat in plara pentru anul 2021;
-Prevederile art.l64, alin.l^2 dinLegea 5312003 Codul muncii cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.14, alin.l si art. 17 dinLegea273l2006 privind finantwele publice locale
'or; modificarile si completaxile ulterioare.
In temeiul art.169, alin.1 din Ordonanta de Urgenta nr.5712019, privind Codul
administrativ, cu modifi carile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.

Incepand cu luna martie 2022, se aproba salaru1 de baza lunar, pentru domnul Ciumau
Dorel, incadrat ca sofer, in cadrul Administratiei Publice Locale Taut, cu gradatia 5, in cuantum
de 3.151 lei.

Art'2. Salarul brut al domnului ciumau Dorel,

deteminat astfel:3.15llei(salar de baza)
+347 lei(noma hrana), rezulta un salar brut in valoare de 3.498 lei.
s-a

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestata in conditiile si in termenii prevazuti de art.37 din
Legea-cadru nr.15312017, pivind salarizarea personalului platit din fonduri publice si de
arr.266-275 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii.
Art.4. Incepand cu data prezentei disp
salarizarea personalului din UAI Taut.

ozitli, inceteaza orice dispozitie anterioara, privind

Art.S' cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza primarul comunei raut
prin biroul financiar contabil din cadrul Administatiei publice locale Taut.
Art.6. Prezenta dispozitie

se comunica prin grija secretarului Comunei Taut la:

-Institutia Prefectului Judetului Arad;
-Primarului Comunei Taut;
-Serviciul financiar contabil din cadrul UAI Taut;
-Persoanei in cauza;
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Avizat pentru legalitate

