
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind aprobarea majorării salariate cu 20% pentru domnul Gabriel- Romeo BÎRGĂOANU 

având funcţia de secretar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Ioan MORARU, primarul comunei Doma-Arini, judeţul Suceava;
Având în vedere:

Referatul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.591 din 30.01.2017;

In baza prevederilor:
-art.l din Hotărârea de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată;
-art. 1 alin.(l), alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- 

bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
-art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
-art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt 

ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c”, „d” şi „e”, alin. (4) lit. „a”, alin. (5) lit. „e” e”, 

art. 68 alin. (1) şi cele ale art. 115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l (1) începând cu data de 1 februarie 2017 în aplicarea prevederilor art.l alin.(l) şi (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, se aprobă creşterea salarială de 20% faţă de nivelul acordat pentru 
luna ianuarie 2017, pentru domnul Gabriel- Romeo BÎRGĂOANU având funcţia de funcţia de 
secretar al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava.

(2) Salariul de bază al domnului Gabriel- Romeo BÎRGĂOANU având funcţia de funcţia de 
secretar al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, devine astfel 4366 lei.

Art.2 -(1) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la 
data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a 
acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.

(3) Primaml Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, soluţionaează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la:



a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis 

în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instant competentă poate fi introdusă şi peste termenul 

prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă 
sau data introducerii cererii, după caz.

Art. 3 -  Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 
cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea 
acestei dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava 
pentru control şi legalitate.
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