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DISPOZIȚIA nr. 173 
din 17.05.2021 

 
privind: acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, d-lui 

SANDU COSTEL, încadrat ca muncitor calificat  – mașinist la mașini pentru 
terasamente, din cadrul Compartimentului Administrativ al aparatului de 

specialitate al primarului  
comunei Ruginesti, judetul Vrancea   

 
             Ion Avram, primarul Comunei Ruginesti, județul Vrancea, avand in vedere: 
 
➢ Referatul inregistrat sub nr. 3985/17.05.2021. 
➢ art. 10 alin. 5 (gradatia obtinuta se acorda cu inceperea de la data de intai ale lunii 

urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare) din Legea nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ; 
 

➢ În temeiul prevederilor art. 155, alin. 1, lit. a), lit. e), alin. 4, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. b) 
din O.U.G.nr. 57/2019, Codul Administrativ;  

 
DISPOZIȚIE: 

 
        Art. 1. a) Începând cu data de 01 iunie 2021, se acorda gradația 1 corespunzătoare 

tranșei de vechime în muncă, d-lui SANDU COSTEL, încadrat ca muncitor calificat – 
mașinist la mașini pentru terasamente, din cadrul Compartimentului Administrativ al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea, urmând a 
beneficia de un salariu de bază/brut lunar de  3596 lei, la care se adaugă si norma de hrană 
acordată proporțional cu timpul efectiv lucrat. 

   
       Art. 2. (1) Contestaţia în legătură cu stabilirea drepturilor salariale este de 5 zile lucrătoare 
de la data luării la cunoştinţă a prezentei dispoziţii la sediul instiuţiei.  

 (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 zile. 
(3) Persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ 

sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării soluţionării contestaţiei.   

 

    Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de Compartimentul 
financiar-contabilitate, d-na Matei Lăcramioara Maricela va face modificările aferente în 
REVISAL, iar  secretarul general va comunica prezenta dispoziție persoanelor interesate și 
Instituției Prefectului Județului Vrancea.  
                   Contrasemnează pentru legalitate 
           PRIMAR,                     Secretar general, 
       AVRAM ION                                         NICOLETA   TĂNASE  
 
 


