
 
 

R O M Â N I A 
Comuna Movila Banului 

Judetul Buzau 
P R I M A R 

  
DISPOZIŢIA NR. 12/29.01.2019 

privind stabilirea indemnizației lunare a primarului  
comunei Movila Banului, judetul Buzău   

 
Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, județul Buzău, 
înregistrat sub numărul 471/29.01.2019 

- prevederile HG nr. 937/10.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 
2019; 

- prevederile art. 13 din Legea - Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art. 57 alin. (5) si alin. (6), art. 63 alin. (1) lit. a) coroborat 
cu alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată și actualizată. 

În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit a) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și 
completări ulterioare, 

 
DISPUNE: 

 
Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabileste indemnizatia 
lunară a domnului  Moise Dorin Romica primar al comunei  Movila 
Banului, judetul Buzău, coeficient de ierarhizare 4,00, în cuantum de 
8320 lei. 
Art.2 Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului,  
va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, în condițiile și 
termenele prevăzute de lege. 
Art.3 Secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzău, va asigura 
transmiterea prezentei dispoziții autorităților, instituțiillor și persoanelor 
interesate în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
  
                   PRIMAR,                             AVIZAT, 
          Moise Dorin Romica                          Secretar delegat, 

                                                              Iosiv Mirela  



 
 

   ROMÂNIA                                                                                          

JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 

      Nr 471/29.01.2019 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

  

         Subsemnata Iosiv Mirela  secretar al comunei Movila     
Banului,judetul Buzau avand in vedere: 

- prevederile HG nr. 937/10.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 
2019; 

- prevederile art. 13 din Legea - Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art. 57 alin. (5) si alin. (6), art. 63 alin. (1) lit. a) coroborat 
cu alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată și actualizată. 

    - Incheiere in sedinta din Camera de Consiliu a Judecatoriei Buzau din 
data de  21.06.2016 privind validarea mandatului de primar al domnului  
Moise Dorin Romica ; 

 Propun emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizației 
primarului comunei  Movila Banului ,  judetul Buzău   

SECRETAR, 

IOSIV MIRELA 

	

	

	

	

	

	

	


