ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 36
privind numirea în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent,
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei,
judeţul Tulcea, a dnei. Mican Daniela
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având in vedere:
- raportul final al comisiei de concurs, organizat în data de 26.02.2014 - proba scrisa si
28.02.2014 - interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional asistent, comp. urbanism.
- propunerea privind numirea în funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional
asistent, comp. urbanism, a dnei. Mican Daniela.
Ținând cont de prevederile:
- art. 62 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), modificată şi
completată ulterior;
- art. 76 şi art. 77 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată ulterior.
- Legii nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare.
- O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5 ), litera “e”, art. 68 alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit.
”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si
completările ulterioare,
DISPUN
Art. 1. Începând cu data de 12.03.2014, se numeşte în funcţia publică de execuţie, de referent
clasa III, grad profesional asistent, compartiment urbanism, gradatia 5, clasa de salarizare 22,
coeficient de ierarhizare 1,68, dna. Mican daniela, CNP 2651115364255, domiciliată în mun.
Tulcea, Aleea Albatros, nr. 2, bl. C5, sc. B, et. 2, ap. 10.
Art. 2. Cu aceeaşi dată se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei publice,
respectiv dna. Mican Daniela va beneficia de un salariu de baza in cuantum de 887 lei/lună.
Art. 3. Fisa postului este anexată prezentei dispoziţii.
Art. 4. Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii privind contenciosul
administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată ulterior;
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi responsabilul cu resursele
umane;
Art. 6. Prezenta dispoziţie va fi comunicată dnei. Mican Daniela, Prefectului Judeţului Tulcea,
ANFP Bucureşti, responsabilului cu resursele umane si comp. financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei.
Emisă astăzi 12.03.2014
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Ec. Marian NAIMAN
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