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D I S P O Z I Ț I A  NR. 16  
Din 12 februarie 2020 

 
 

Privind majorarea indemnizației lunare a d-nei                           , primar al comunei Nănești , 
județul Vrancea  

 
 
Primarul comunei Nănești, județul Vrancea : 
-văzând referatul depus și înregistrat sub nr . 545 din 12 februarie 2020 ; 

-Având în vedere prevederile art. 13, precum și Anexa nr. IX, nr. crt. 16, din Legea nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată ; 
-Având în vedere art. 16, alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice  actualizată ; 
-Având în vedere art 6, alin 1, lit .a din H.G. nr  325/2018 –Regulamentul cadru privind stabilirea 
condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se 
stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din 
fonduri europene nerambursabile ; 
- 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.-Incepând cu luna februarie 2020 , se majorează cu 15%. indemnizația lunară a d-nei  
                               , primar al comunei Nănești , județul Vrancea , pe perioada implementării 
proiectului finanțat din fonduri europene “ Construire Sală de Festivități și teren de sport cu 
vestiare , în comuna Nănești , județul Vrancea” .  
        Art.2.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul de 
contabilitate al Primăriei Nănești, județul Vrancea . 
        Art.3 -  Prezenta dispoziţie  va fi comunicată , în temeiul art 197, alin 1 si 4, art 198, alin. 1 si 
art. 199, alin 1 si 2 de către  secretarul Unității Administrativ Teritoriale Nănești , județul 
Vrancea.  

 
 

 
Primar, 

Nuți Balinca 
Avizat pentru legalitate, 

Secretar general UAT, 
  Rafira Dumitrache 

 


