ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 111
privind angajarea cu contract individual de munca a domnului Manea Iulian Florica
în funcţia contractuala de sofer
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- rezultatul final al concursului de recrutare in vederea ocuparii functiei
contractuale de executie vacanta de sofer, organizat de Primaria comunei Frecatei in data
de 14.04.2017;
Tinand cont de prevederile:
- art. 10, art. 12, alin. 1 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicat,
modificat si completat ulterior;
- Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
- O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
- O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi special, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “e”, art. 68, alin.
(1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată.
DISPUN
Art. 1 - (1) Domnul Manea Iulian Florica, domiciliat în sat Posta, comuna Frecatei,
judetul Tulcea, având codul numeric personal 1740206364261, se încadrează cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată in compartimentul deservire
autobuz/microbuz scolar din cadrul Primariei comunei Frecatei, începând cu data de 19
aprilie 2017, în funcţia contractuala de sofer I, clasa de salarizare 20, coeficient de
ierarhizare 1,60, gradatia 2.

(2) Persoanei menţionate la alin. (1) i se stabileste un salariu de bază lunar brut în
sumă de 1.450 lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună,
corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe
săptămână.
(3) Fisa postului se va anexa la contractului individual de munca.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată domnului Manea Iulian Florica,
compartimentului financiar – contabil, persoanei cu atributii REVISAL din cadrul
Primăriei comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004
privind Legea contenciosului administrativ.
Emisă astăzi 18.04.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
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