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D I S P 0 ZIT I A Nr. 47
din data de 2 IUNIE 2014

privind acordarea indemnizatiei de conducere d-lui Kriszta IAtila seful S.V.S.U
localitatea Sofronea jud.Arad

Primarul Comunei Sofronea,
In temeiul art. 121(1) si (2) si art. 50 din Constitutia Rornaniei, republicata in MO

partea I, nr.767 din 31.10.2003

Avand In vedere:
-faptul ca d-nul Kriszta Attila este incadrat din data de 3 martie 2008 ca seful Serviciului

voluntar pentru situatii de urgent a a comunei Sofronea.ceea ce ii da dreptul sa beneficieze de
indernnizatie de sef birou prevazuta de anexa nr.VIII b la O.u.G 10/2008 ;

-prevederile O.u.G 10/2008 privind privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire asalariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 15411998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baza in sectorul bugetar si a indernnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de
dernnitate publica, pre cum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale
personalului contractual salarizat prin legi speciale;
-organigrama ~i statuI de personal aprobat prin H.C.L Sofronea nr.32/27 mai 2014;

In temeiul art. 68, al.1 din Legea 215/2001- Legea adrninistratiei publice locale,

DISPUN:

Art.I. Jncepand cu data de 1 iunie 2014 ,d-nul Kriszta Attila avind functia
Contractuala de sef al Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta Sofronea ,
gradatia corespunzatoare transei de vechime 2, avand coeficientul de ierarhizare
3,79, corespunzator clasei de salarizare 55 (50+5 ) beneficiaza de indernnizatie de
conducere de 25% la salariul de baza de 894 lei.Salariul brut fiind de 1228 lei compus
din (894 lei salar incadrare,89 lei spor vechime si indemnizatie de conducere 245 lei.)

Art.2. Prezenta dispozitie se comunica cu :
-Institutia Prefectului judetul Arad,
-Compartiment contabilitate ,
-Kriszta Attila.
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