
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA NĂNEȘTI 
         PRIMAR 

D I S P O Z I Ț I A  NR. 15 
Din 12 februarie 2020 

 
 

Privind modificarea articolului nr. 1 al Dispoziției primarului comunei Nănești nr. 238 din 31 
decembrie 2019 privind stabilirea salariului d-nei                         , referent, clasa III, grad 

profesional superior , în aparatul de specialitate al Primarului comunei Nănești  județul Vrancea 
 

      Primarul comunei Nănești, județul Vrancea : 
-Văzând referatul depus de secretarul comunei Nănești , înregistrat sub nr. 543  din 12 februarie 
2020 și Dispoziția Primarului comunei Nănești, nr. 238/31 decembrie 2019 ; 
-Văzând H.C.L nr. 23 din 27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor 
publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nănești , 
din serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local Nanesti din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administrație” precum și indemnizația  consilierilor locali ; 
-Având în vedere prevederile art. 9, art. 10, art. 11, Anexa VIII, pct. III - Nomenclatorul şi 
ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală , art. 25, art 36, art. 37 din  Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publicecu completările și 
modificările ulterioare; 
-Având în vedere prevederile H.G. nr.  935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată; 
-Având în vedere articolul 59 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative ; 
 -În baza 196, alin. (1), lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ emit prezenta  

 
D I S P O Z I Ț I E 

 
Art.1.-  Articolul 1 al Dispoziției primarului comunei Nănești, județul Vrancea, nr. 238 

din 31 decembrie 2019 se modifică și va avea următorul cuprins : 
“ Art. 1- Începând cu 01 ianuarie 2020 , se stabilește salariul de bază lunar al  d-nei           

                               ,  referent , clasa III , gradul profesional superior , gradația 5, în aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nănești , în cuantum de 4720 lei .” 

Art.2- Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 zile la Primarul comunei 
Nănești, județul Vrancea. 

Art 3.- În cazul în care persoana în cauză este nemulțumită de modul de soluționare a 
contestației, dispoziția poate fi atacată la Tribunalul Vrancea -Secția  II Civilă de Contencios 
Administrativ și  Fiscal, conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind  Contenciosul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data comunicării soluționării contestației. 

Art.4.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul de 
contabilitate al Primariei Nanesti si vor fi comunicate , in temeiul art 197, alin 1 si 4, art 198, alin. 
1 si art 199, alin 1 si 2 de catre  secretarul Unității Administrativ Teritoriale Nanesti , judetul 
Vrancea  
 
 
 
                            Primar,                                                              Avizat pentru legalitate, 
                           Nuti Balinca                                                      Secretar general UAT, 
                                                                                                         Dumitrache Rafira 


