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DISPOZIŢIE   

privind stabilirea procedurii de efectuare a plății  sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială  

pentru perioada aprilie 2015 - august 2016 

 
             Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan, având în vedere: 

• referatul Direcției economice înregistrat cu nr. 39391/12.11.2020 
• prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  
•  prevederile art. 155 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019   

           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr.     
57/03.07.2019, cu modificarile si completarile ulterioare   

 
D I S P U N E : 

 
Art.1 Se stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti  
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru perioada aprilie 2015 – august 
2016, astfel:   
   a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din 
valoarea titlului executoriu;   
   b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din 
valoarea titlului executoriu;   
   c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din 
valoarea titlului executoriu;   
   d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% 
din valoarea titlului executoriu;   
   e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% 
din valoarea titlului executoriu;   
Art.2 Sumele stabilite ca diferențe de salariu cuvenite între salariul acordat efectiv și maximul 
prevăzut de lege  se actualizează la momentul plății cu indicele prețurilor de consum comunicate de  
Institutul Național de Statistică și cu dobânda remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea 
judecătorească a rămas definitivă. 
Art.3 Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi 
de natură salarială pentru perioada aprilie 2015 – august 2016, se face anual, în trimestrul IV al 
fiecărui an, începând cu luna decembrie 2020.  
Art.4 Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către Direcția economică și Compartimentul 
administraţie locală, evidenţă electorală şi arhivă pentru comunicare. 
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