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PRIMAR

DtsPoztTtE
privind majorarea salariilor de bazd cu'l14 din diferenfa dintre salariul de

bazd, previzuti de lege pentru anul2022 gi cel din luna decembrie 201g,
asistenfilor personali, din cadrul primiriei oragului Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz,judelul Neam!;
in temeiul prevederilor art.38*), alin 4,din tegla ni. lsztzol?,privind salarizarea

personalului pldtit din fonduri publice, coroboratd cu art 34, alin (1) din O.U.G. nr.
11412018 privind instituirea unor mdsuri in domeniul investiliilor publice 9i a unor mdsuri
fiscal-bugetare, modificarea gi completarea unor acte normative gi prorogarea unor
termene gi ia HG nr 93712018 pentru stabilirea salariului de bazd minim biut pe lardgarantat in platd;

AnalizAnd referatul inregistrat sub nr. 86107.01.2019, intocrnit de d-na parnic
lMaricica, resurse umane, prin care solicitd emiterea unei dispozilii de majorarea
salariilor de bazd asistenlilor personali cu 114 din diferenla dintre salariul de bazd,
prevdzuti de lege pentru anul 2022 gi cel din luna decembiie 2018, incepdnd cu luna
ianuarie 2019;

in temeiul art. 63 alin (1), lit e), art 6g si ale art 115 alin (1) lit ,,a,,,, din Legea
nr'21512001 privind administratia publicd locald, republicati, cu modificdrile ulterioar6,

DISPUN

Art.1. - (1) incepAnd cu luna ianuarie 2019, se majoreazi salariile de bazd cu
%din diferen{a dintre salariul de bazd, prevdzutd de lege pentru anul 2022 gi cel din
luna decembrie 2018, asistenlilor personali, din cadrul Primdriei oragului Bicaz',, potrivit
tabelului anexd la prezenta dispozilie;

(2) Contractele individuale de munci pentru salaria{ii nominalizali in
anexd la dispozitie se vor modifica in consecinld, prin act aditional;

Art. 2. Compartimentele Resurse umane gi Financiar - Contabil, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei Dispozitii;

Art. 3. Prin grija secretarului oragului, prezenta dispozitie, se va comunica
persoanelor gi ayto(tdli lor intersate.

PRIMAR. AVIZAT PENTR.U LEGALITATE.
NICOLAE SAI.A
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