
 
 

R O M Â N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNAMOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZITIE nr.142/15.07.2019 

privind majorarea indemizatiei lunara a domnului Georgescu Calin 
Ion, viceprimar al comunei Movila Banului, judetul Buzau 

 
 

Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau, avand in vedere : 
 
 
-Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterilare; 
-H.G. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor 
pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru 
activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene 
nerambursabile. 
-Proiectul finantat din fonduri europene nerambursabile:”Modernizarea si 
reabilitarea retelei de iuluminat public in comuna Movila Banului, judetul 
Buzau”, conform contractului de finantare 
nr.C1920072G217421004676/28.05.2019 incheiat cu AFIR privind 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului 
National pentru Dezvoltare Rurala. 
-Proiectul finantat din fonduri europene nerambursabile:”Amanajarea 
unui parc comunal si amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru 
copii in satul Movila Banului, judetul Buzau”, conform contractului de 
finantare nr.C1920074A217421004659/28.05.2019 incheiat cu AFIR 
privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile 
Programului National pentru Dezvoltare Rurala. 
-Hotararea Consiliului Local al comunei Movila Banului nr.6/29.01.2019 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari publici si 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Movila Banului.  



In temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de urgenta nr. 
572019 privind Codul Administrativ: 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Incepand cu luna august se majoreaza cu 20% indemnizatia lunara a 
domnului Georgescu Calin Ion-viceprimar, la suma bruta lunara de 7488 
lei, conform H.G. 325/2018. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 
incredinteaza biroul financiar-contabil. 
 
 
 
 
 
Primar,                                                                         Secretar delegat, 
Moise Dorin Romica                                         Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNAMOVILA BANULUI 

     Nr.3637/9.07.2019 
 

REFERAT 
Privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Georgescu Calin Ion, 

viceprimar al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

Avand in vedere urmatoarele: 
       -Prevederile art.16 alin.2 din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterilare 
-H.G. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe 
baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea 
prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. 
-Proiectul finantat din fonduri europene nerambursabile:”Modernizarea si 
reabilitarea retelei de iuluminat public in comuna Movila Banului, judetul 
Buzau”, conform contractului de finantare 
nr.C1920072G217421004676/28.05.2019 incheiat cu AFIR privind 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului 
National pentru Dezvoltare Rurala. 
-Proiectul finantat din fonduri europene nerambursabile:”Amanajarea unui 
parc comunal si amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii in 
satul Movila Banului, judetul Buzau”, conform contractului de finantare 
nr.C1920074A217421004659/28.05.2019 incheiat cu AFIR privind 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului 
National pentru Dezvoltare Rurala. 
-Hotararea Consiliului Local al comunei Movila Banului nr.6/29.01.2019 
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionary publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Movila Banului. 
-Prevederile art.198 alin.(1) si alin(2) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 
privind Codul Administrativ. 
Prevederile art.199 alin(1)si alin(2) din Ordonanta de urgenta nr.57 privind 
Codul administrativ. 

         Propun emiterea unei dispozitii privind majorarea indemizatiei lunare a 
domnului Georgescu Calin Ion, viceprimar al comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

 
Intocmit, 

Ionita Alexandru Florin 


