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D I S P O Z I Ţ I E 
    
       cu privire  la  acordarea gradaţiei 2, reprezentând tranșa corespunzătoare 
vechimii în muncă  d-lui Țirtea Sergiu,având functia de șofer autocamion  la 
Primăria comunei Ceica. 
              
            Avînd în  vedere  Raportul de specialitate   întocmit de d-na Bar Florica Mariana -
consilier superior   pe probleme de resurse umane prin care  propune emiterea unei 
dispoziții  cu privire la  acordarea gradaţiei 2, d-lui Țirtea Sergiu, 
             În baza prevederilor  art.10,alin. 4, lit.a , gradația  2 
 de la 5 ani la 10 ani ,din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice,privind tranşele de vechime în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii ,  
          Ținând cont de  art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b)   din 
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ, 
        
           Primarul comunei Ceica, 
 

D I S P U N E  : 
 

           Art.1.Începînd cu luna martie  2020  se acorda gradaţia 2, reprezentând tranșa 
corespunzătoare vechimii în muncă  d- lui  Țirtea Sergiu,având functia de șofer 
autocamion  la Primăria comunei Ceica,coeficient 1,5 la gradația 0 = 3345 lei,spor 
vechime 12,5 % = 418 lei,indemnizație hrană =347 lei, total salar = 4210  lei. 
          Art.2.Prezenta dispozitie se comunica cu: 
           -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
           -contabilitatea Primariei Ceica 
           - d- lui  Țirtea Sergiu 
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                                              RAPORT  DE   SPECIALITATE 
 
 
 
       cu privire  la  acordarea gradaţiei 2, reprezentând tranșa corespunzătoare 
vechimii în muncă  d-lui Țirtea Sergiu,având functia de șofer autocamion  la 
Primăria comunei Ceica. 
              
            Avînd în  vedere  Raportul de specialitate   întocmit de d-na Bar Florica Mariana -
consilier superior   pe probleme de resurse umane prin care  propune emiterea unei 
dispoziții  cu privire la  acordarea gradaţiei 2, d-lui Țirtea Sergiu, 
             În baza prevederilor  art.10,alin. 4, lit.a , gradația  2 
 de la 5 ani la 10 ani ,din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice,privind tranşele de vechime în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii ,  
          Ținând cont de  art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b)   din 
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ, 
. 
                 Propun emiterea unei dispoziții pentru luna martie   2020  privind       
acordarea gradaţiei 2, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă  d-lui 
Țirtea Sergiu,având functia de șofer autocamion  la Primăria comunei Ceica. 
              
                 
          
 

Consilier resurse umane 
 

Bar Florica Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


