
 
 

    JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TEACA 

Tel: 00(40)263-276124; Fax: 00(40)263-276213 

E – mail primariateaca@yahoo.com 
 

  

D I S P O Z I T I E 

privind acordarea indemnizaţiei de hrană  funcţionarilor  publici şi personalului 

contractual din cadrul  aparatului de  specialitate al primarului comunei Teaca 

începând cu 01.12.2018 

 

 

Primarul Comunei Teaca,judeţul Bistriţa-Năsăud 

 

               Având în vedere: 

 - adresa  transmisă de  Directia de Sanatate Publică Bistrita-Năsăud înregistrată la 

nr.1030/13.02.2019 

 - referatul  compartimentului de specialitate  nr.521 din 22.01.2019 privind propunerea 

acordării indemnizatiei de hrană 

- H.C.L. Teaca  nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Teaca pe anul 2018 

 

 In conformitate cu prevederile: 

  -  Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare       

  - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

   - Legii nr. 500/2002 privind  finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare        

    - Legii  nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 

   -  Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 -  art.63 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.e) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia  publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

    În  temeiul  art. 68  alin(1) şi art.115 alin(1) lit.a) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                             

DISPUNE: 

 

          Art.1. Începând cu data de 01.12.2018  se acordă  lunar, indemnizaţia de hrană reprezentând 

a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, funcţionarilor  publici 

şi personalului contractual din cadrul  aparatului de  specialitate al primarului Comunei Teaca. 

 

 

 



 

 

          Art.2. Indemnizaţiile de hrană prevăzute la art.1 se acordă proporţional cu timpul efectiv 

lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

    Art.3. Biroul contabilitate,finanțe publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Teaca ,va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică  prin grija secretarului comunei cu:  

 -Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud 

 -Compartimentul Resurse Umane 

            -Biroul contabilitate,finanțe publice  din cadrul primăriei 

            -Persoana nominalizata  la art.1  

 

 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                           AVIZ DE LEGALITATE, 

       Muntean Damian Iustian Secretar U.A.T. 

   Cioșan Ana 

 

 

 

 

      Vizat C.F.P., 

 Cîmpean Maria Daniela 

 

 

 

 

Nr.25 din 22.01.2019 

 

 

 

 

 

 


