
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA CORBASCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea indemnizatiei lunare d-lui_PUSCASU-ANDONE NICUSOR

avand functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Corbasca.
Nr. _247_ din _02.08._.2017

PRIMARUL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU;
AvAnd in vedere :

- prevederile art.13 alin.(l) din Legea-cadru nr.1531201j, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

- prevederile HotdrArii Guvemului w. 112017 pentru stabilirea salariului de baz1t
minim brut pe Fra garantat in plata,

- prevederile art.16 alin (2) din Legea- cadru nr.15312017, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

VdzAnd referarul nr._4088_ din 01.08.2017, intocmit de d-l IFTIMIE
GHEORGHE - responsabil resurse umane fn cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Corbascal
In temeiul

dispozitiilor arl.48 alin.(2), arr. 68 alin.(l) si arr.115 alin.(l) lit.a) din Legea nr.
21512001 a administraliei publice locale, republicata, cu modificdrile gi completirile
ulterioare,

DISPUN:

Art.l incepdnd cu data de 01,07.20171-I_PUSCASU-ANDONE
NICUSOR avand functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Corbasca,va
beneficia de o indemnizatie lunara bruta in cuantum de 9.063 lei, rezultata din indemnizatia
lunara de 7.250 lei ( coeficient 5) care se majoreaza at 25o/o pentru implementare proiecte
finanlate din fonduri europene.

Art.2 Compartimentul financiar - contabil si responsabilul resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prezenta dispozitie .

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestati in conformitate cu prevederile art.37
din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.

Art.4 Prczenta dispozitie se comunica Institutiei prefectului-Judetul Bacau,
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si persoanei in catza.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA CORBASCA
PRTMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea indemnizatiei lunare d-lui_PUSCASU-ANDONE NICUSOR

avand functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Corbasca.
Nr. _38_ din 29.01._.2018

PRIMARUL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU;
AvAnd in vedere :

- prevederile art.13 alin.(1) din Legea-cadru nr.15312017, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

- prevederile Hotdr6rii Guvemului nr.84612017 pentru stabilirea salariului de bazd
minim brut pe lara garantat in pla6,

- prevederile art.16 alin (2) din Legea-cadru nr.l53/2017, privind salaizarca
personalului platit din fonduri publice;

-ordonanta de Urgenta w.8212017 pentru modificarea si completarea unor acte
normative;

Vdzdnd referatul nr.

- responsabil resurse umane
Corbasca;
In temeiul

i

_440_din29.01.2018, intocmit de dJ IFTIMIE GHEORGHE
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

dispozitiilor art.48 alin.(2), arr. 68 alin.(1) si arr.115 alin.(l) lit.a) din Legea nr.
215/2001 a administraliei publice locale, republicata, cu modificdrile qi compietdrile
ulterioare,

DISPUN:

Art.lincepdndcu data de 01,01.2018,d-l PUSCASU-ANDONE NICUSOR avand
functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Corbasca,va beneficia de o indemnizatie
lunara bruta in cuantum de 9500 lei, rezultata prin inmultirea coeficientului de salarizare 5
cu salariul de baza minim brut pe tara (1900) ,care se majoreaza cu 2so/o pentnt
implementare proiecte finantate din fonduri europene.

Art.2.La data aplicarii prezentei,se abroga orice alta prevedere contrara.
Art.3. Compartimentul financiar - contabil si responsabilul resurse umane din

cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prezenta dispozitie .

Art.4. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile art.37
din Legea-cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.

Art.S. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Bacau.
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si persoanei in catza.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA CORBASCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea indemnizatiei lunare d-lui_PUSCASU-ANDONE NICUSOR_

avand functia de demnitate publica PRIMAR a[ comunei Corbasca.
Nr. 23_ din 28.01._.2019

PRIMARUL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU;
Avind in vedere :

- prevederile art.l I alin.(3) din Legea-cadru nr.l53l20l7 , privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice;

- prevederile HotArarii Guvernului nr.93712018 pentru stabilirea salariului de bazi minim
brut pe lara garantat in platA;

- prevederile art.l8 din O.U.G.nr.9ll2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru
nr.l53/201'l privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

-prevederile O.U.G.nr.ll412018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea
unor termene;

Vdzind referatul nr._394_din 25.01.2019, intocmit de d-l IFTIMIE GHEORGHE -
responsabil resurse umane in cadrul aparatului dd specialitate al primarului comunei Corbasca;

{'

In temeiul
dispozitiilor art.48 alin.(2),

21512001 a administraliei publice
ulterioare,

aft. 68 alin.(l) si art.115 alin.(l) lit.a) din Legea nr.
locale, republicata, cu modificdrile gi completdrile

DISPT]N:

Art.l lncepAnd cu data de 01.01.2019,d-I_PUSCASU-ANDONE NICUSOR avand
functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Corbasca,va beneficia de o indemnizatie
lunara bruta in cuantum de 10.400 lei, rezultata prin inmultirea coeficientului de salarizare 5
cu salariul de baza minim brut pe tara (2080) ,care se majoreaza cu 257o pentru
implementare proiecte finantate din fonduri europene.

Art.2.La data aplicarii prezentei,se abroga orice alta prevedere contrara.
Art3 Compartimentul financiar - contabil si responsabilul resurse umane din

cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prezenta dispozitie .

Art.4. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile art.37
din Legea-cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.

3\4!f Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Bacau,
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si persoanei in cauza.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA CORBASCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea indemnizatiei lunare d-lui_BLANARU MIHAI-EMILIAN

avand functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Corbasca.
Nr. _248_ din 

-02.08._.2017

PRIMARUL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU;
Avffnd in vedere :

- prevederile art.l3 alin.(1) din Legea-cadru nr.l53/2017, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

- prevederile HotlrArii Guvemului rc. 112017 pentru stabilirea salariului de bazd
minim brut pe tard garantat in pla6;

- prevederile art.16 alin (2) din Legea-cadru nr.15312017, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

Vdzdnd referatul nr.-4088_din 01.08.2017, intocmit de dJ IFTIMIE GHEORGHE
- responsabil resurse umane in cadrul appratului de specialitate al primarului comunei
Corbasca;

In temeiul
dispozitiilor art.48 alin.(2), art. 68 alin.(l) si art.l15 alin.(l) lit.a) din Legea nr.

21512001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

DISPUN:

Art.l incepdnd cu data de 01.07.2017, d-I_BLANARU MIHAI-
EMILIAN avand functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Corbasca,va
beneficia de o indemnizatie lunara bruta in cuantum de 7,250 lei, rezultata din indemnizatia
lunara de
5800 lei ( coeficient 4) care se majoreaza cu 25oh pentru implementare proiecte finantate
din fonduri europene.

Art.2 Compa(imentul financiar - contabil si responsabilul resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prezenta dispozitie .

fu!]. Prezenta dispozilie poate fi contestatl in conformitate cu prevederile art.37
din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.

Art.4 Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Bacau,
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si persoanei in cauza.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA CORBASCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea indemnizatiei lunare d-lui BLANARU MIHAI-EMILIAN

avand functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Corbasca.
Nr. 37_din 29.01._.2018

PRIMARUL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU;
Avind in vedere :

- prevederile art.l3 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/201j, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

- prevederile Hotdririi Guvernului nr.84612017 pentru stabilirea salariului de bazl
minim brut pe 1ard garantat in platS;

- prevederile art.16 alin (2) din Legea-cadru nr.l53/2017 , privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;

-Ordonanta de Urgenta nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte
normative;

Vdzdnd referatul nr._440_din 29.q1.2018, intocmit de d-l IFTIMIE GHEORGHE -
responsabil resurse umane in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Corbasca;
In temeiul

dispozitiilor art.48 alin.(2), art. 68 alin.(l) si art.115 alin.(l) lit.a) din Legea nr.
21512001 a administraliei publice locale, republicata, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

DISPUN:

Art.l incepdnd cu data de 01.01,2018, d-l BLANARU MIHAI-EMILIAN avand
functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Corbasca,va beneficii de o
indemnizatie lunara bruta in cuantum de 7600 lei, rezultat prin inmultirea coeficientului de
salarizare 4 pu salariul de baza minim brut pe tara (1900) ,care se majoreaza cu 25Yo pentru
implementare proiecte finantate din fonduri europene.

Arl.2.La data aplicarii prezentei,se abroga orice alta prevedere contrara,
Art.3.Compartimentul financiar , contabil si responsabilul resurse umane din

cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prezenta dispozitie .

Art.4. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile art.37
din Legea-cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.

Art.S. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Bacau,
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si persoanei in ca.uza.
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