
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR        Avizat ptr. legalitate 
               SECRETAR 
 

 

D I S P O Z I T I A   Nr. 124 

 din 22 iulie 2015 

 
privind constituirea comisiei de negociere pentru procedura de achizitie in vederea atribuirii 

actului aditional pentru  lucrari suplimentare neprevazute la contractual de lucrari 1914 

/06.06.2008 obiectivul de investitie: Realizarea reţelelor de canalizare în comunele Bocşa şi 
Chieşd şi alimentarea cu apă a comunei Chieşd, judeţul Sălaj” 

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

PRIMARUL COMUNEI BOCSA, JUDETUL SALAJ  

Avand in vedere prevederile O.G. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica si art. 73 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 34/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Avand in vedere prevederile art. 63 alin.(5) lit.c), din Legea 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 122, lit. (i) din O.U.G. nr. 34/2006, cu completările şi 
modificările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

In baza art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

emite prezenta 

DISPOZITIE  

Avand in vedere referatul intocmit de secretarul comunei , inregistrat sub nr.2638/22.07.2015 

prin care se solicita constituirea comisiei de negociere  pentru evaluare ofertei in cadrul 

procedurii de licitatie  prin „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”  
in cadrul procedurii de achizitie in vederea atribuirii actului aditional pentru  lucrari 

suplimentare neprevazute la contractual de lucrari 1914 /06.06.2008 obiectivul de investitie: 

Realizarea reţelelor de canalizare în comunele Bocşa şi Chieşd şi alimentarea cu apă a 
comunei Chieşd, judeţul Sălaj” 
 

D I S P U N E 

Art. 1. Se constituie comisia de negociere pentru evaluare ofertei in cadrul procedurii de 

licitatie  prin „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare” pentru 
procedura de achizitie in vederea atribuirii actului aditional pentru  lucrari suplimentare 

neprevazute la contractual de lucrari 1914 /06.06.2008 obiectivul de investitie: Realizarea 



 

reţelelor de canalizare în comunele Bocşa şi Chieşd şi alimentarea cu apă a comunei 
Chieşd, judeţul Sălaj” in urmatoarea componenta : 

1. Chis Leontin– Viceprimar- presedinte 

2.Turcas Chiorean Laura Corina  - inspector asistent -  membru 

3.Samsodan Mariana-   consilier asistent -  membru 

Art. 2 Au calitatea de membrii supleanti in Comisia de evaluare urmatoarele persoane: 

Dersidan Florica – consilier asistent          

Zaha Viorica– Secretar comuna             

Art. 3. Comisia se considerea legal constituita daca sunt prezenti majoritatea membrilor ei si 

ia hotarari cu majoritatea celor prezenti. 

Art. 4 Membrii Comisiei prevazuti la art.1 care nu se prezinta la lucrarile Comisiei vor fi 

declarati absenti si vor fi inlocuiti cu membrii supleanti in ordinea prevazuta la art.2 

Art. 5 Membrii Comisiei vor supreveghea buna si corecta desfasurare a procedurii, vor analiza 

oferta primita si vor desemna daca aceasta este castigatore, in conformitate cu prevederile 

legii. 

Art. 6 Prezenta Dispozitie s-a emis pentru: 

 

   -     Institutia Prefectului Judetului Salaj 

              -    Membrii din comisie nominatizati. 

    -     Dosar dispozitii  

  

 

P R I M A R ,          

 Barou Ioan               

            



ROMÂNIA 
JUDE UL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate   
                      SECRETAR 
 
 
    D I S P O Z I  I A  Nr. 125 
           din  28 Iulie 2015 
  privind suspendarea dreptului la aloca ia pentru sus inerea familiei 
 
 Primarul comunei Bocşa, 
  Având în vedere  referatul nr. 2677 din 28.07.2015 a referentului pentru asistenţă 
socială cuprinzand propunerea de suspendare a alocatiei de sustinere a familiei deoarece familia 
Kiraly Ibolya nu a indeplinit obligatia de a depune din 3 in 3 luni declaratia pe propria raspundere 
privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum si adeverinta de la 
Administratia Financiara privind veniturile supuse impozitarii, 
  Văzând prevederile art. 24 alin.1 si 2 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, republicata,  coroborate cu prevederile HG nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cât şi art. 63 (1) lit.d, coroborat cu art.63 (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    D I S P U N E: 
 
  Art. 1 -  Începând cu  1 August 2015, se suspendă  dreptul la alocaţia pentru 
susţinerea familiei pentru  familia Kiraly Ibolya, după cum urmează: 
 

Titular CNP Adresa Nr. 
copii 

Tip 
familie 

Venit 
net/membru 

Nr.înregistr
are cerere 

Cuantum 
alocaţie 

motiv 

Kiraly 
Ibolya 

2770327311819 Borla 
nr. 
368/c 

1 2 81 5/  
21.04.2015 

82 Neprez adev 3 
luni Finante, si 
Declaratie pe 
proprie 
raspundere  

 
 Art. 2 – Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ, în  conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
  Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na 
Bărnuţiu Maria – referent social. 
  Art.4. – Comunicarea la beneficiar se va face în termen de 5 zile de la emitere. 
  Art. 5 -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj; 
- Persoanelor în cauză; 
- Compartiment contabilitate şi Bărnuţiu Maria; 
- Dosar dispoziţii. 

 
 

       P  R  I  M  A  R 
           Barou Ioan 



ROMÂNIA 
JUDE UL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate   
                      SECRETAR 
 
 
    D I S P O Z I  I A  Nr. 126 
           din  28 Iulie 2015 
  privind suspendarea dreptului la aloca ia pentru sus inerea familiei 
 
 Primarul comunei Bocşa, 
  Având în vedere  referatul nr. 2677 din 28.07.2015 a referentului pentru asistenţă 
socială cuprinzand propunerea de suspendare a alocatiei de sustinere a familiei deoarece familia 
Cosar Lucia Maria nu a indeplinit obligatia de a depune din 3 in 3 luni declaratia pe propria 
raspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum si 
adeverinta de la Administratia Financiara privind veniturile supuse impozitarii, 
  Văzând prevederile art. 24 alin.1 si 2 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, republicata,  coroborate cu prevederile HG nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cât şi art. 63 (1) lit.d, coroborat cu art.63 (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    D I S P U N E: 
 
  Art. 1 -  Începând cu  1 August 2015, se suspendă  dreptul la alocaţia pentru 
susţinerea familiei pentru  familia Cosar Lucia Maria, după cum urmează: 
 

Titular CNP Adresa Nr. 
copii 

Tip 
familie 

Venit 
net/membru 

Nr.înregistr
are cerere 

Cuantum 
alocaţie 

motiv 

Cosar Lucia 
Maria 

2760821312961 Cimpia 
nr. 
129/a 

2 2 416 5/  
30.04.2015 

150 Neprez adev 3 
luni Finante, si 
Declaratie pe 
proprie 
raspundere  

 
 Art. 2 – Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ, în  conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
  Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na 
Bărnuţiu Maria – referent social. 
  Art.4. – Comunicarea la beneficiar se va face în termen de 5 zile de la emitere. 
  Art. 5 -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj; 
- Persoanelor în cauză; 
- Compartiment contabilitate şi Bărnuţiu Maria; 
- Dosar dispoziţii. 

 
 

       P  R  I  M  A  R 
           Barou Ioan 



ROMÂNIA 
JUDE UL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate   
                      SECRETAR 
 
    D I S P O Z I  I A  Nr. 127 
       din  28 Iulie  2015 
  privind reluarea dreptului la aloca ia pentru sus inerea familiei 
 
 Primarul comunei Bocşa, 
 
  Având în vedere  referatul nr. 2676 din 28.07.2015 a referentului pentru asistenţă 
socială cuprinzand propunerea de reluare a dreptului la alocatiei pentru sustinerea familiei 
deoarece au depus cererea si declaratia pe propria raspundere in termen de 3 luni de la suspendare, 
  Văzând prevederile art. 24 alin. 4 din Legea nr. 277/ 2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, modificata de Ordonanta de urgenta nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, coroborate cu prevederile HG nr.38/ 
2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cât şi art. 63 (1) lit.d, coroborat cu art.63 (5) lit. c din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    D I S P U N E: 
 
  Art. 1 -  Începând cu 1 August 2015 se reia  dreptul la alocaţia pentru susţinerea 
familiei şi cuantumul acesteia, pentru familia Veres Edith, pe motiv ca  a depus cererea si 
declaratia pe propria raspundere in termen de 3 luni de la suspendare, după cum urmează: 
Titular CNP Adresa Nr.copii Tip 

familie 
Venit 
net/membru 

Nr.înregistrare 
cerere 

Cuantum 
alocaţie 

Veres Edith 2770508312967 Borla 
Nr.23 

1 1 215 29/ 
14.07.2015 

102 

 
 Art. 2 – Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ, în  conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
  Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na 
Bărnuţiu Maria – referent social. 
  Art.4. – Comunicarea la beneficiar se va face în termen de 5 zile de la emitere. 
  Art. 5 -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Persoanelor  în cauză; 
- Compartiment contabilitate şi Bărnuţiu Maria; 
- Dosar dispoziţii. 

 
 
 

       P  R  I  M  A  R 
           Barou Ioan 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.128 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Barnutiu Maria  
 

 Primarul comunei Bocşa, 
 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum 

si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Barnutiu Maria, avand funcţia publică de execuţie de referent, gradul 
profesional superior, clasa de salarizare 30, gradaţia 5,in cadrul Compartimentului de 

asistenta sociala, va beneficia incepand cu luna iulie 2015 de salariul de baza in suma bruta 

de 1455 lei, celelalte drepturi salariale ramanand neschimbate . 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
comunei şi compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.129 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Vetisan Laura  
 

 Primarul comunei Bocşa, 
 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum 

si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Vetisan Laura avand funcţia publica de conducere de secretar al 

comunei, clasa de salarizare 72, gradul profesional II, va beneficia incepand cu luna iulie 

2015 de salariul de baza in suma bruta de 2137 lei, celelalte drepturi salariale ramanand 

neschimbate . 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

comunei şi compartimentul contabilitate. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.130 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Samasodan Mariana  
 

 Primarul comunei Bocşa, 

 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Samsodan Mariana avand funcţia publică de execuţie de consilier, gradul 
profesional asistent, clasa de salarizare 35, gradaţia 4, va beneficia incepand cu luna iulie 2015 de 

salariul de baza in suma bruta de 1310 lei, celelalte drepturi salariale ramanand neschimbate 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.131 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Turcas-Chiorean Laura Corina   
 

 Primarul comunei Bocşa, 

 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Turcas-Chiorean Laura-Corina avand funcţia publică de execuţie de 
inspector, gradul profesional asistent, clasa de salarizare 27, in cadrul Compartimentului 

contabilitate-finante va beneficia incepand cu luna iulie 2015 de salariul de baza in suma bruta de 

1176 lei, celelalte drepturi salariale ramanand neschimbate 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.132 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Cighi Elena   
 

 Primarul comunei Bocşa, 

 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Cighi Elena avand funcţia publică de consilier personal al primarului, va 

beneficia incepand cu luna iulie 2015 de salariul de baza in suma bruta de 1704 lei, celelalte 

drepturi salariale ramanand neschimbate. 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.133 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnului Margin Vasile-Constantin  
 

 Primarul comunei Bocşa, 

 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Domnul Margin Vasile-Constantin, avand funcţia publică de execuţie de inspector, 
gradul profesional principal, clasa de salarizare 42, gradatia 5, la  Compartimentul registrul 
agricol, cadastru si relatii cu publicul, va beneficia incepand cu luna iulie 2015 de salariul de baza 

in suma bruta de 1524 lei, celelalte drepturi salariale ramanand neschimbate. 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR         Avizat ptr. legalitate 
                SECRETAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.134 
din 28 iulie 2015 

privind majorarea salariului doamnei Dersidan Florica 
 

 Primarul comunei Bocşa, 

 

 Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei nr. 2689 din 28.07.2015; 

- prevederile art.1 alin 5 ^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anulm 2015, precum si alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.I, alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

- art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În temeiul art.68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1- Doamna Dersidan Florica, avand funcţia publică de execuţie de consilier, gradul 
profesional asistent, clasa de salarizare 36, gradatia 5, la Compartimentul registrul agricol, cadastru 

si relatii cu publicul, va beneficia incepand cu luna iulie 2015 de salariul de baza in suma bruta de 

1235 lei, celelalte drepturi salariale ramanand neschimbate. 

  Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la 

Primarul Comunei Bocsa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

       -Persoana în cauză; 
        -Compartiment contabilitate; 

         -Dosar dispoziţii; 
     -Dosarul profesional. 

 

 

             
    P R I M A R, 

                                 Barou Ioan                   
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