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,DrsPozrTrA NR. 212
Privind aprobarea acorddrii lunare a indemnizatiei de hrand, incepdnd cu luna ianuarie
2019, funclionarilor publici qi personalului contractual din cadrul aparatului de

specialitate al primarului com. Alunu, Jude,tul V61cea.

Primarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea, Birdru{i Cristian;
Av6nd in vedere:

- raportul Complartimenului Contabilitate qi Inspeclie Fiscald, inregistrat
sub nr. 4876122.04.2019, prin care se propune acordarea lunari a indemnizatiei de

hrand, incepdnd cu luna ianuarie 2019, funclionarilor publici qi personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Alunu, Judelul Vdlcea;

-hotdr6rea Consiliului Local Alunu, Judeful V0lcea nr.23119.04.2019, privitoare
la aprobarea bugetului local pe anul 2019;

In conformitate cu prevederile art. 1 l, alin. (4), art.18, art. 25 aIin. (1) din Legea
ff. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare; art.l din H.G. nr.93712018 pentru stabilirea salariului de

bazd minim brut pe tard garantatinplatd;
in temeiul art.68. alin.(1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd

1oca16, republicatd, emite urmitoarea:
DISPOZITIE

Art.l.(l). Se aprobd, incepdnd cu luna ianuarie 2019, acordarea lunar a

indemnizaliei de hran6, reprezentdna a l2-a parte din doud salarii de bazd minime brute
pe lard garantate in plati, funclionarilor publici gi personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, Judelul Vdlcea qi va avea
urmdtoarea valoare : (2x2080lei)ll2:347 lei.

(2). Indemniz{rlIe de hran6 prevdzute la alin. (1) se acordd proportional cu
timpul efectiv lucrat in luna anterioard qi cu respectarea prevederilor art.fi alin. (4) din
Legea nr. 15312017.

(3). Indemniza\ia de hrand nu se acordd persoanelor care ocupd funcfii de
demnitate publicd alese qi numite.

(4). Valoarea indemnizaliei de hrand se modificb in funclie de cuantumul
salariului minim brut pe [ard garantat in platd.

Art.2.(l).Prezenta dispozilie poate fi contestatdLa primarul comunei Alunu, in
termen de 20 de zile calendaristice de Ia data comunicdrii, care va solutiona contestalia
in termen tt,"3 

hifflfffi'ift:ede sol.rlionare a contestafiei, persoana nemulfumitd
se poate adresa la Tribunalul V6lcea, Seclia Contencios Administrativ, in termen de 30
de zile calendaristice de la data comunicdrii solutionbrii contestatiei.

Art.3. Pyezenta dispozilie se va comunica: Institu{iei Prefectului-Jude{ul Vdlcea,
Comparti tabilitate qi Inspeclie Fiscal6, salarialilor qi se va afiqa la sediul

, Jude{ul Vdlcea qi pe site-ul comunei Alunu.
Alunu la;

22 .04.2019
Av izat p entru le gahtV\e,

Secretar, / ft;
Boeangiu tuntfi{d 
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