
 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 227  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului ALECSANDRICĂ MIRELA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei ALECSANDRICĂ 
MIRELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 5.363 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei ALECSANDRICĂ MIRELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.875 5.363 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 229  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BERCHIU COSTEL, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BERCHIU COSTEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BERCHIU COSTEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 230  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BRÂNZĂ FĂNEL, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BRÂNZĂ FĂNEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BRÂNZĂ FĂNEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 231  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BULARCĂ GEORGIANA-DANIELA, salariat/ă în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BULARCĂ 
GEORGIANA-DANIELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum 
de 4.783 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BULARCĂ GEORGIANA-DANIELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.348 4.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 3 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 233  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BURDUCEA IONEL, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BURDUCEA IONEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BURDUCEA IONEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 232  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BURDUCEA STELUȚA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BURDUCEA 
STELUȚA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.552 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BURDUCEA STELUȚA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.200 3.552 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 234  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului BURLACU ELENA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei BURLACU ELENA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.545 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, precum și celelalte 
sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși 
nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei BURLACU ELENA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.132 4.545 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit 
legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 236  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CALU MARCELA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CALU MARCELA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.840 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CALU MARCELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.400 4.840 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 237  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CAPLEA ANDRA-NICOLETA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CAPLEA ANDRA-
NICOLETA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.477 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 2 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CAPLEA ANDRA-NICOLETA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.070 4.477 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 2 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 238  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CARAMAN EMILIA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CARAMAN EMILIA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 8.417 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CARAMAN EMILIA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

7.652 8.417 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 239  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CARAMAN SĂNDEL, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CARAMAN SĂNDEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CARAMAN SĂNDEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 235  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CĂLĂTOAIE ANDREEA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CĂLĂTOAIE 
ANDREEA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.993 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 0 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CĂLĂTOAIE ANDREEA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.630 3.993 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 0 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 240  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CHIRIȚĂ GIGEL, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CHIRIȚĂ GIGEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CHIRIȚĂ GIGEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 241  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CHIȚU VASILI, salariat/ă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CHIȚU VASILI, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.666 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CHIȚU VASILI: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.333 3.666 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 243  

                                          din 6 februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CIUCAȘU VALERICA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CIUCAȘU VALERICA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CIUCAȘU VALERICA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 242  

                                          din 6 februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CIUCĂ MIOARA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CIUCĂ MIOARA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CIUCĂ MIOARA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 244 

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului CLOȘCĂ MIHAELA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CLOȘCĂ MIHAELA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.300 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei CLOȘCĂ MIHAELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.268 3.300 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 245  

                                          din 6   februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului DAN MIOARA, salariat/ă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei DAN MIOARA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 7.171 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei DAN MIOARA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

6.519 7.171 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 246  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului DEACU DANIEL-CONSTANTIN, salariat/ă în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei DEACU DANIEL-
CONSTANTIN, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 8.760 
lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei DEACU DANIEL-CONSTANTIN: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

7.964 8.760 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 248  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului DOGĂRESCU MIOARA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei DOGĂRESCU 
MIOARA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 9.635 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei DOGĂRESCU MIOARA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

8.759 9.635 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 249  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului GAVRILESCU RALIȚA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei GAVRILESCU 
RALIȚA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei GAVRILESCU RALIȚA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 250  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului GUȘĂ ORLANDO-IOAN, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei GUȘĂ ORLANDO-
IOAN, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei GUȘĂ ORLANDO-IOAN: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 251  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului HOȚESCU MIRON, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei HOȚESCU MIRON, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei HOȚESCU MIRON: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 252  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului HRINCĂ CRISTINA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei HRINCĂ CRISTINA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.783 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei HRINCĂ CRISTINA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.348 4.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 255  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MATINCIU ION, salariat/ă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MATINCIU ION, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MATINCIU ION: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 256  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MIRON AGNES MARTA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MIRON AGNES 
MARTA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.785 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 4 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MIRON AGNES MARTA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.350 4.785 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 4 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 257 

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MOCANU MARIAN, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MOCANU MARIAN, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MOCANU MARIAN: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 258  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MOISE MARIAN-IULIAN, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MOISE MARIAN-
IULIAN, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MOISE MARIAN-IULIAN: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 259  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MORTECIU LENUȚA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MORTECIU LENUȚA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MORTECIU LENUȚA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 260  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului MOȘESCU VERONICA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MOȘESCU 
VERONICA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.300 
lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei MOȘESCU VERONICA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.268 3.300 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 262  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului ONICA NECULAI, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei ONICA NECULAI, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei ONICA NECULAI: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 263  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului OȚEL MARIUS-CĂTĂLIN, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei OȚEL MARIUS-
CĂTĂLIN, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.035 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei OȚEL MARIUS-CĂTĂLIN: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.668 4.035 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 265  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului PĂUN VIOLETA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei PĂUN VIOLETA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 5.023 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei PĂUN VIOLETA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.566 5.023 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 3 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



  

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 266  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului POPESCU COSTEL, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei POPESCU COSTEL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, precum și celelalte 
sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși 
nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei POPESCU COSTEL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit 
legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 267  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului POPESCU VASILICĂ, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei POPESCU VASILICĂ, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.018 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei POPESCU VASILICĂ: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.653 4.018 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 268  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului PREDESCU DORINA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei PREDESCU DORINA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 8.610 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei PREDESCU DORINA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

7.827 8.610 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 269  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului PREDESCU LAURENȚIU, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei PREDESCU 
LAURENȚIU, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.034 
lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei PREDESCU LAURENȚIU: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.485 6.034 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 270  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului ROȘCA STĂNEL-GEORGE, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei ROȘCA STĂNEL-
GEORGE, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 9.075 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei ROȘCA STĂNEL-GEORGE: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

8.250 9.075 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 271  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului RUSEN STROE, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei RUSEN STROE, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei RUSEN STROE: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 273  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului SAVA DIANA-VIOLETA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei SAVA DIANA-
VIOLETA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.232 lei, 
la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei SAVA DIANA-VIOLETA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.665 6.232 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 272  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului SAVA -ANTONESCU IRINA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei SAVA-ANTONESCU 
IRINA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.125 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 4 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei SAVA-ANTONESCU IRINA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.750 4.125 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 4 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 277  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului STERPU RODICA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei STERPU RODICA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.604 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei STERPU RODICA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.185 4.604 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 278  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului STOICA ANIȘOARA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei STOICA ANIȘOARA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.788 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei STOICA ANIȘOARA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

6.171 6.788 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 274  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului ȘERBAN TUDOREL, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei ȘERBAN TUDOREL, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.175 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei ȘERBAN TUDOREL: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.795 4.175 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 280  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului TATU RADU, salariat/ă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei TATU RADU, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.035 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei TATU RADU: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.668 4.035 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 281  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului TEIȘ GHEORGHE, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei TEIȘ GHEORGHE, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 8.610 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei TEIȘ GHEORGHE: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

7.827 8.610 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 282  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului TOMA FLORICA, salariat/ă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei TOMA FLORICA, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.706 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei TOMA FLORICA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.369 3.706 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 283  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului TRUFAȘU MARIUS, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei TRUFAȘU MARIUS, 
salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.534 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei TRUFAȘU MARIUS: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.940 6.534 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 3 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 284  

                                          din 6   februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului TUDOR FLORENȚA-IONELA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei TUDOR FLORENȚA-
IONELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 5.225 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei TUDOR FLORENȚA-IONELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.750 5.225 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 3 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 285  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului UNGUREANU ROXANA-IONELA, salariat/ă în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei UNGUREANU 
ROXANA-IONELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 
4.961 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11233 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei UNGUREANU ROXANA-IONELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.510 4.961 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 3 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
   
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                           D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 286  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al doamnei/domnului VASILE DRAGOMIRA-DANIELA, salariat/ă în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data 
de 31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei VASILE 
DRAGOMIRA-DANIELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum 
de 3.408 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 3 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la 
data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită 
se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                                  Contrasemnează,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11234 / 06.02.2023 
 

 
                                                              R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

      ►dispoziţiile art.1 din H.G.nr1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară, 
coroborate cu precizările din adresa nr.328/10.01.2023 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, 
conform cărora salariul de bază minim brut pe țară stabilit în cuantum de 3.000 lei pentru anul în curs, nu 
include și sporul de vechime sau alte adaosuri, fapt care trebuie avut în vedere și la stabilirea salariilor lunare 
finale ale personalului din aparatul propriu ale căror cuantumuri sunt la nivelul salariului minim brut cu sporul 
de vechime, concomitent cu ajustarea celorlalte salarii pentru respectarea ierarhiei prevăzute de lege; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului/doamnei VASILE DRAGOMIRA-DANIELA: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.098 3.408 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia   aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 228  

                                          din 6   februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului BARBU VALENTIN-MARIUS, polițist local în cadrul Poliției 
Locale din aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului BARBU VALENTIN-MARIUS, polițist 
local în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 5.800 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi 
calendaristică, exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 4 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului BARBU VALENTIN-MARIUS: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.273 5.800 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 4 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 247  

                                          din 6 februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului DEDU VIOREL-NICOLAE, polițist local în cadrul Poliției Locale 
din aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului DEDU VIOREL-NICOLAE, polițist 
local în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.783 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi 
calendaristică, exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului DEDU VIOREL-NICOLAE: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.439 3.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 253  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului LECA GEORGE, polițist local în cadrul Poliției Locale din 
aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului LECA GEORGE, polițist local în 
cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 8.168 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, 
exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului LECA GEORGE: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

7.425 8.168 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 254  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului MATEI GHEORGHIȚĂ, polițist local în cadrul Poliției Locale din 
aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului MATEI GHEORGHIȚĂ, polițist local 
în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.783 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, 
exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 0 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului MATEI GHEORGHIȚĂ: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.439 3.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 0 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 261  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului MOSOR COSTICĂ, polițist local în cadrul Poliției Locale din 
aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului MOSOR COSTICĂ, polițist local în 
cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.783 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, 
exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului MOSOR COSTICĂ: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.439 3.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 264  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului PĂUN ANDREI, polițist local în cadrul Poliției Locale din aparatul 
de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului PĂUN ANDREI, polițist local în 
cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 4.422 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, 
exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 2 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului PĂUN ANDREI: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

4.020 4.422 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 2 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 275  

                                          din 6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului SPĂTARU TIBERIU, polițist local în cadrul Poliției Locale din 
aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului SPĂTARU TIBERIU, polițist local 
în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 6.105 lei, la care se 
adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, 
exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului SPĂTARU TIBERIU: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

5.550 6.105 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 276  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului STATACHE GABRIEL-PETRU, polițist local în cadrul Poliției 
Locale din aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului STATACHE GABRIEL-PETRU, 
polițist local în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.783 
lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi 
calendaristică, exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului STATACHE GABRIEL-PETRU: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.439 3.783 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 279  

                                          din  6  februarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului STOICA MIHAI-AURAȘ, polițist local în cadrul Poliției Locale 
din aparatul de specialitate al primarului, începând cu luna februarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr.171/2015 
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 
      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor salariilor 
de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2023, prin care s-au 
alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 
      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la data de 
31.01.2023, precum și cel calculat începând cu luna februarie 2023; 
      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                      D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna februarie 2023, salariul lunar final al domnului STOICA MIHAI-AURAȘ, polițist 
local în cadrul Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, se stabilește în cuantum de 3.509 lei, la 
care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, în cuantum de 32 lei/zi 
calendaristică, exclusiv în perioada concediilor legale sau suspendării raportului de serviciu. 
      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 2 aferentă tranşei 
de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 
ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
compartimentul de resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului de 
servicii sociale. 
      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziții, 
la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa 
Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

        P R I M A R,                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 11235 / 06.02.2023 
 

 
R E F E R A T 

 
      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în cadrul 
Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

     ►dispoziţiile art.35^1 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din 
H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de acordare a normei de hrană; 

      ►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi securitate naţională aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al M.D.R.A.P. privind stabilirea contravalorii 
alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs și a limitelor 
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aplicabile în anul 2022, 
prin care s-au alocat fondurile necesare majorării salariilor brute de bază, începând cu luna februarie 2023; 

      Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului salariu lunar 
final, începând cu luna februarie 2023, al  domnului STOICA MIHAI-AURAȘ: 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.01.2023 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.02.2023 

 
(lei) 

3.190 3.509 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul anului 2022, 
gradaţia 2 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale 
acordate până la data de 31 ianuarie 2023, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 
 
                                                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
 
                                                           SAVA DIANA-VIOLETA 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 121  

                                          din 26 ianuarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului/doamnei CLOȘCĂ MIHAELA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, 
coroborat cu H.G. 1447/2022 și Legea 53/2003  privind Codul Muncii; 

      ►dispoziţiile art. 11 alin.(3) și (4) și art. 18 alin.(1) și (2) din Legea n r.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la 
data de 31.12.2022, precum și cel calculat începând cu luna ianuarie 2023; 

      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                  D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna ianuarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei CLOȘCĂ 
MIHAELA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se majorează cu 10% și se 
stabilește în cuantum de 3.268 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul 
anului 2022. 

      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până 
la data de 31 decembrie 2022, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
responsabilul cu resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului 
de servicii sociale. 

      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

                                                                                                               Contrasemnează,                       
P R I M A R,                                  SECRETAR GENERAL 

 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                         Alexandru STERIAN 
 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 10805/26.01.2023 
 

 
R E F E R A T 

 

      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în 
cadrul Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G.nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor de bază de 
care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul 
acordat pentru luna decembrie 2022, coroborat cu H.G. 1447/2022 și Legea 53/2003  privind 
Codul Muncii; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului 
salariu lunar final, începând cu luna ianuarie 2023, al  domnului/doamnei CLOȘCĂ 
MIHAELA: 
 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.12.2022 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.01.2023 

 
(lei) 

2.971 3.268 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul 
anului 2022, gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/ 
indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 decembrie 2022, potrivit legii, fără 
a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
 

 
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 

Consilier superior 
 

SAVA DIANA-VIOLETA 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

  
                               
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 121  

                                          din 26 ianuarie 2023 
 
privind: stabilirea salariului lunar final al domnului/doamnei MOȘESCU VERONICA, salariat/ă în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2023 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022;  

     ►dispozițiile H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată;  

      ►dispoziţiile art. 11 alin.(3) și (4) și art. 18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul compartimentului de resurse umane, privind nivelul salariului lunar final existent în plată la 
data de 31.12.2022, precum și cel calculat începând cu luna ianuarie 2023; 

      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     
                                                  D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu luna ianuarie 2023, salariul lunar final al domnului/doamnei MOȘESCU 
VERONICA, salariat/ă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se majorează cu 10% și se 
stabilește în cuantum de 3.268 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul 
anului 2022. 

      (2) Salariul lunar final stabilit potrivit alin.(1) este compus din salariul brut de bază, gradaţia 5 aferentă 
tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/indemnizații/majorări salariale acordate până 
la data de 31 decembrie 2022, potrivit legii, fără a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar-contabil şi 
responsabilul cu resurse umane, fiind adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți prin grija compartimentului 
de servicii sociale. 

      Art.3.-Cu drept de contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei 
dispoziții, la primarul orașului Ianca. Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa Tribunalului Brăila potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 
 

                                                                                                               Contrasemnează,                       
P R I M A R,                                  SECRETAR GENERAL 

 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                         Alexandru STERIAN 

                                  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
                                      P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 
 

Nr. 10804/26.01.2023 
 

 
R E F E R A T 

 

      Subsemnata, Sava Diana Violeta, consilier superior compartimentul de resurse umane în 
cadrul Primăriei oraşului Ianca; 

      Având în vedere: 

      ►dispozițiile art.I alin.(1) din O.U.G.nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor de bază de 
care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul 
acordat pentru luna decembrie 2022;  

      ► dispozițiile H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată; 

      ►dispoziţiile art.11 alin.(3) și (4) și art.18 alin.(1) și (2) din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Supun atenţiei domnului primar datele necesare emiterii Dispoziţiei privind stabilirea noului 
salariu lunar final, începând cu luna ianuarie 2023, al  domnului/doamnei MOȘESCU 
VERONICA: 
 

Salariul lunar final  
existent în plată la  

31.12.2022 
 

(lei) 

Salariul lunar final  
de la data de 
01.01.2023 

 
(lei) 

2.971 3.268 
 
      La noul salariu lunar final se adaugă indemnizația de hrană existentă în plată la nivelul 
anului 2022, gradaţia 5 aferentă tranşei de vechime în muncă, precum și celelalte sporuri/ 
indemnizații/majorări salariale acordate până la data de 31 decembrie 2022, potrivit legii, fără 
a depăși nivelul indemnizației viceprimarului. 
  

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, 
Consilier superior 

 
SAVA DIANA-VIOLETA 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRĂILA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
                                          

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 


	Salarii februarie 2023_alecsandrica mirela.pdf (p.1-2)
	Salarii februarie 2023_berchiu costel.pdf (p.3-4)
	Salarii februarie 2023_brânză fănel.pdf (p.5-6)
	Salarii februarie 2023_bularcă georgiana-daniela.pdf (p.7-8)
	Salarii februarie 2023_burducea ionel.pdf (p.9-10)
	Salarii februarie 2023_burducea steluța.pdf (p.11-12)
	Salarii februarie 2023_burlacu elena.pdf (p.13-14)
	Salarii februarie 2023_calu marcela.pdf (p.15-16)
	Salarii februarie 2023_caplea andra-nicoleta.pdf (p.17-18)
	Salarii februarie 2023_caraman emilia.pdf (p.19-20)
	Salarii februarie 2023_caraman săndel.pdf (p.21-22)
	Salarii februarie 2023_călătoaie andreea.pdf (p.23-24)
	Salarii februarie 2023_chiriță gigel.pdf (p.25-26)
	Salarii februarie 2023_chițu vasili.pdf (p.27-28)
	Salarii februarie 2023_ciucașu valerica.pdf (p.29-30)
	Salarii februarie 2023_ciucă mioara.pdf (p.31-32)
	Salarii februarie 2023_cloșcă mihaela.pdf (p.33-34)
	Salarii februarie 2023_dan mioara.pdf (p.35-36)
	Salarii februarie 2023_deacu daniel-constantin.pdf (p.37-38)
	Salarii februarie 2023_dogărescu mioara.pdf (p.39-40)
	Salarii februarie 2023_gavrilescu ralița.pdf (p.41-42)
	Salarii februarie 2023_gușă orlando-ioan.pdf (p.43-44)
	Salarii februarie 2023_hoțescu miron.pdf (p.45-46)
	Salarii februarie 2023_hrincă cristina.pdf (p.47-48)
	Salarii februarie 2023_matinciu ion.pdf (p.49-50)
	Salarii februarie 2023_miron agnes marta.pdf (p.51-52)
	Salarii februarie 2023_mocanu marian.pdf (p.53-54)
	Salarii februarie 2023_moise marian-iulian.pdf (p.55-56)
	Salarii februarie 2023_morteciu lenuța.pdf (p.57-58)
	Salarii februarie 2023_moșescu veronica.pdf (p.59-60)
	Salarii februarie 2023_onica neculai.pdf (p.61-62)
	Salarii februarie 2023_oțel marius-cătălin.pdf (p.63-64)
	Salarii februarie 2023_păun violeta.pdf (p.65-66)
	Salarii februarie 2023_popescu costel.pdf (p.67-68)
	Salarii februarie 2023_popescu vasilică.pdf (p.69-70)
	Salarii februarie 2023_predescu dorina.pdf (p.71-72)
	Salarii februarie 2023_predescu laurențiu.pdf (p.73-74)
	Salarii februarie 2023_roșca stănel-george.pdf (p.75-76)
	Salarii februarie 2023_rusen stroe.pdf (p.77-78)
	Salarii februarie 2023_sava diana-violeta.pdf (p.79-80)
	Salarii februarie 2023_sava-antonesci irina.pdf (p.81-82)
	Salarii februarie 2023_sterpu rodica.pdf (p.83-84)
	Salarii februarie 2023_stoica anișoara.pdf (p.85-86)
	Salarii februarie 2023_șerban tudorel.pdf (p.87-88)
	Salarii februarie 2023_tatu radu.pdf (p.89-90)
	Salarii februarie 2023_teiș gheorghe.pdf (p.91-92)
	Salarii februarie 2023_toma florica.pdf (p.93-94)
	Salarii februarie 2023_trufașu marius.pdf (p.95-96)
	Salarii februarie 2023_tudor florența-ionela.pdf (p.97-98)
	Salarii februarie 2023_ungureanu roxana.pdf (p.99-100)
	Salarii februarie 2023_vasile dragomira-daniela.pdf (p.101-102)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_barbu valentin-marius.pdf (p.103-104)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_dedu viorel-niculae.pdf (p.105-106)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_leca george.pdf (p.107-108)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_matei gheorghiță.pdf (p.109-110)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_mosor costică.pdf (p.111-112)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_păun andrei.pdf (p.113-114)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_spătaru tiberiu.pdf (p.115-116)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_statache gabriel-petru.pdf (p.117-118)
	Salarii februarie 2023-Poliția locală_stoica mihai-auraș.pdf (p.119-120)
	Salarii ianuarie 2023-closca mihaela.pdf (p.121-122)
	Salarii ianuarie 2023-mosescu veronica.pdf (p.123-124)

