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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea tranşei de vechime în muncă corespunzătoare gradaţiei 1 doamnei Dorofteiesei 
Oana Maria consilier, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul financiar contabil, 

gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei
Coşna

Pardău Gavril-Primărul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând cererea nr.1927 din 22.03.2018 a doamnei Dorofteiesei Oana Maria, precum şi referatul 

nr.2172 din 03.04.2018 al secretarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile:
- art.10 alin.4 litera ”a”, alin.7 art.ll din Legea nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
-art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 2 cu modificările şi 

completările ulterioare;
-HCL nr.91 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Coşna, începând cu data de 01.01.2018;
în temeiul prevederilor art. 63 , alin. 1 , lit.”d” şi alin. 5 , lit.”e”, art.68 şi art. 115 alin.l litera „a” din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

PRIMĂRIA COMUNEI COSNA

expediat

D I S P U N  :

Art.l. începând cu data de 01.04.2018, se acordă tranşa de vechime în muncă corespunzătoare 
gradaţiei 1 doamnei Dorofteiesei Oana Maria care ocupă funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I grad 
profesional debutant, în Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă 
socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, astfel salariu de bază brut va fi în cuantum 
de 4391 lei/lună.

ArL2.(l).Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana nemulţumită la 
sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia, 
putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin (1) este de competenţa Primarului Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen de 30 de 
zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Secretarul comunei Coşna, judeţul Suceava şi Sef serviciu din compartimentul financiar- 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, se va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie, doamnei 
Dorofteiesei Oana Maria, compartimentului fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.2172 din 03.04.2018

Domnule Primar,
R E F E R A T

Analizând cererea numitei Dorofteiesei Oana Maria prin care aduce la cunoştinţă că are o 
vechime în muncă de 3 ani şi 8 luni şi solicită acordarea sporului de vechime corespunzător tranşei 
de vechime în muncă, conform art.10 din Legea nr. 153/2017 cu modificările şi completările 
ulterioare, alin.4 şi 7:

”(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele 
procentuale corespunzătoare acestora, calculate Ia salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în 
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

(7) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în 
considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. ”

Astfel la salariu de bază acordat prin Dispoziţia nr.I39 din 29.12.2017 în sumă de 4085 
lei/lună, se acordă sporul de vechime corespunzător gradaţiei 1 şi astfel salariu de bază va deveni 
4391 lei/lună.

Faţă de situaţia prezentaă mai sus va rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.


