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     DISPOZIŢIE NR. 122/ 2016 
 
                     Privitor la: stabilirea indemnizaţiei lunare de 3.716 lei d-lui. ŢÎRU DANIEL, CNP 
1740714380038, având funcţia de demnitate publică de viceprimar al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea 
(comună până la 3.000 de locuitori), clasa de salarizare 71, gradaţia 2, începând cu data de 01.07.2016. 
 

Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, Ing. BOCŞARU COSMIN,    
           Având în vedere referatul nr.2080/29.07.2016, întocmit de secretarul comunei Lăcusteni, prin care se 
propune stabilirea indemnizaţiei lunare de 3.716 lei d-lui. ŢÎRU DANIEL, CNP 1740714380038, având 
funcţia de demnitate publică de viceprimar al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea (comună până la 3.000 de 
locuitori), clasa de salarizare 71, gradaţia 2, începând cu data de 01.07.2016; 
          Văzând Hotărârea Consiliului local Lăcusteni, nr. 5/01.07.2016, prin care d-nul. Ţîru Daniel, a fost ales 
în funcţia de viceprimar al comunei Lăcusteni; 
           În conformitate cu prevederile art. 71  alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificată prin 
Legea nr. 28/2014, raportat la Anexa I ,cap. IV, lit. c) din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare şi art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, 
republicată – Codul Muncii, coroborate cu prevederile art. 63 alin. (4) lit. a) din din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  
           În temeiul art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea

                                                                   D I S P O Z I Ţ I E 

               Art. 1. Începând cu data de 01.07.2016, se stabileşte indemnizaţia lunară a d-lui. ŢÎRU DANIEL, CNP 
1740714380038, având funcţia de demnitate publică de viceprimar al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea (comună 
până la 3.000 de locuitori), clasa de salarizare 71, gradaţia 2, în cuantum de 3.716 lei calculată după cum 
urmează: 
       S1  = 600 lei  (valoare de referinţă) 
      S2 =  5,63 (coeficient de ierarhizare) 
      S3 =  S1 X S2 = 600 X 5,63 = 3.378 lei  
      S4  =  3.378 X 10% = 3.716, indemnizaţia începând cu luna decembrie 2015. 
              Art. 2. Compartimentul contabilitate va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, întocmind 
statele de plată. 
             Art.  3. Cu drept de contestaţie la Tribunalul Vâlcea, ca instanţă de contencios administrativ, în termen de 
30 de zile. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată  Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Serviciul Juridic-
Controlul Legalităţii Actelor şi d-lui. ŢÎRU DANIEL, prin grija secretarului comunei.                                                

                                                Lăcusteni, 29.07.2016 
                P R I M A R, 
         Ing. BOCŞARU COSMIN                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
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