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DISPOZIŢIA Nr. 65 
din 01. 09. 2022 

privind modificarea cuantumul brut al salariilor de bază, salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare 
lunară de care beneficiaza personalul plătit din fonduri publice din cadrul primăriei comunei Roșiori 

  
 
          Având în vedere :- prevederile Legii – cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice,  art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor 
lunare în sectorul bugetar 
       - Hotărârea Consiliului Local  nr.59 din 18. 07. 2017 privind reîncadrarea personalului și aprobarea 
salariilor de bază pentru functii de demnitate publica alese, funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului   
       - ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115 / 26 august 2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, art.I alin. 41 

     În temeiul  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b. cu 
modificările și completările ulterioare;  
 
 
              Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
 
       Art.1. Începând  cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, salariilor de funcție și 
indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiaza personalul plătit din fonduri publice din cadrul primăriei 
comunei Roșiori se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de bază, indemnizația de încadrare prevazută 
de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completarile ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna 
decembrie 2021.  
       Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează dl Varga Sandor – Secretar general 
al comunei şi Compartimentul financiar-contabil prin d-ra Mihale Ioana Alina – Consilier I superior/ contabil 
      Art.4. Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, dl.  Varga Sandor, secretar general al comunei, d-ra Mihale Ioana Alina – Consilier I superior/ contabil, 
la dosarele personale și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, 
în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


