
 

 

 
 
 

NR.     90       DIN 28.02.2020 

P R O I E C T    de     D I S P O Z I Ţ I E 

privind stabilirea  salariului de bază al d-nului BOROVINĂ IONEL, poliţist local clasa III, 

grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Primăriei comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

începând cu data de 1 martie 2020 

 

        Având în vedere prevederile:   

-Art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.L Bărcănești nr.61/26.11.2018  privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, 

județul Prahova, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.2 din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

          Văzând : 
-Cererea nr.9623/27.02.2020 a d-nului BOROVINĂ IONEL, poliţist local clasa III, grad profesional 

superior, gradaţia 5 , în cadrul Serviciului Poliţie locală al Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova , prin care solicită acordarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă; 

-Referatul nr.9624/27.02.2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti privind stabilirea salariului de bază al d-nului BOROVINĂ IONEL, poliţist local clasa III, 

grad profesional superior gradaţia 5 , în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova , ca 

urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă şi acordării gradaţiei corespunzătoare; 

          În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite următoarea dispoziţie . 

 

           Art.1. Începând cu data de 1 martie 2020 , ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de 

vechime în muncă şi acordării gradatiei corespunzătoare, salariul de bază al d-nului BOROVINĂ 

IONEL, CNP 1790202100067, poliţist local clasa III, grad profesional superior gradaţia 5, în cadrul  

Serviciului Poliţie locală al Primăriei comunei  Bărcăneşti, se stabileşte  în sumă de 5.692  lei . 

           Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Prahova, potrivit Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ,cu modificările şi completările ulterioare . 

           Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor 

interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

   

                                                                         P R I M A R, 

                                                                        Valeriu Lupu 

                                                                                                   

                                                                                                 Avizat legalitate : 

                                                                                                                     Secretar general al comunei , 

                                                                                           Nicoleta Savu 
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