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PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

DISPOZITIE   NR.  193  / 25.08.2021 

privind  stabilire salariu pentru Cecea Florian, sofer, treapta II  

in cadrul  compartimentului Deservire al UATC Gângiova, judetul Dolj 

   

 

        Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 

Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea;            

        Avand in vedere referatul Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al Primariei 

comunei Gângiova, inregistrat la nr.3898/25.08.2021 cu privire la stabilirea salariului de baza 

pentru Cecea Florian, sofer compartiment Deservire, in conformitate cu prevederile art.10, 

alin.4, lit.c, alin.5, alin.7, art.11, alin.5, art.37, art.38, alin.2, lit.b si alin.3, lit.e, Anexa VIII, 

cap.II, lit.A, pct IV, lit.b, poz.17 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, art.2 din HCL nr.21/25.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza 

si coeficientii pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Gângiova, judetul Dolj, art.I, alin.1 din OUG nr.226/2020 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene, cererea nr.3880/24.08.2021; 

        In temeiul  art.196, alin.1, lit.b, , art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 

alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare:  

DISPUNE : 

 

ART.1. Incepand cu 01.09.2021, CECEA FLORIAN, sofer, treapta II, gradatia 2, in cadrul 

compartimentului Deservire UATC Gângiova, trece la gradatia 3 si va beneficia de un salariu 

de baza lunar in cuantum de 3162 lei, coeficient 1,52.      

ART.2. (1) Contestatia privind salariul de baza se solutioneaza, in conditiile legii, de catre 

primar, in calitate de ordonator principal de credite. 

             (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 20 zile de la data luarii la cunostinta a 

prezentei dispozitii, la sediul primariei. 

             (3) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin.1, sus numitul se poate 

adresa instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data 

comunicarii solutionarii contestatiei. 

ART.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata domnului Cecea Florian, Compartimentului 

Contabilitate si Resurse Umane, Institutiei Prefectului - Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul 

institutiei. 
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