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Tarc[u w. 42 din 28 7,.20T7, privind stabilirea salariilor pentru
tunqiile
ale din cadrul aparatul de specialitate alprimarului comunei
Tarcdu, judelul
act de referatul de
functionarilor publici
larizar ea personalului
rului comunei Tarciu,
iul dispoziliilor art. 6

i

,cialitate nr. 6148 din 31.A7.2017 prin care
,

se

qi a personalului contractual, conform Legii-Cadru nr,
pldtit din fonduri publice, din cadrul aparatului de
delul Neamf incepdnd cu data de 01 iulie 2017:

alin 5 lit.e, art.68 alin.(l), art. 115 alin. I lit. a din
publice locale nr. 2 5/2001, republicati, cu modificbrile qi completdrile

ma

cu data de 01 i e 2A77, doamna Chiril[ Simona se redncadreazd in
funqia contractual de execulie de refl
treaptd profesionald,Il, gradatia 1, in cadrul aparatvlui
de specialitate al
imarului comunei T
qi beneficiaz[ de un salariu de bazd" in cuantum de
2650 lei.
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