ROMANIA
ETUL NEA]VIT
CO UNA TARCAU
PRIMAR
D SPOZITIE
ivind reincadrarea
funcfie a domnului Riqtei Gheorghe

Iulian CANA,

marul comunei TA

U, judeful NEAMT;

Avdnd in vedere
Cadru nr. 153t2017
w. ll20l7 pentru

platd;

-H
tunctii qi de
2017;
publice
Neamf

Tarcdu nr. 46/29.07.
pentru apwatul

l,

'ind salarizarea personalului pl[tit
din fonduri publice;
rea salariului de baz6 minim brut pe
[ard girantat in

6,

privind aprobarea Organigramei,

a

Statului de
specialitate al primarului comunei Taiclu pentru
anul

Tarcbu nr. 42 din Zg. .2017, privind
stabilirea salariilor pentru funcliile
ale din cadrul apwatul de specialit ate al primarului
comunei Tarc[u, judepl

qi

Lu6
propune rei
15312017 privind
specialitate al pri
Legea administ
ulterioare, emit

act de referatul de
ialitate nr. 6148 din 31.07.2017 , prin care se
functionarilor publici qi-a personalului contractual,
conform tegii_Cadru nr.
zarea personalului
qtitl_{in fonduri publice, din cadrul aparatulvi de
lui comunei Tarc[u, i
Neam! incepdnd cu data de 0l iulie 2017:
I dispoziliilor art. 63 alin 5 lit.e, arl'. 68 alin.(l), art. lt5
alin, lit. a din
publice locale nr. 2 512007, republicatd, cu modific[rile
gi completirile

I

Art.1" i
cu data de 01
func{ia contractu
de execulie de
aparatului de speci itate al Primarului
cuantum de3430
Art.2. (1)
nominalizatd.

2017, domnul Riqtei Gheorghe se reincadr eazd in
t, .treaptd" profesionald. IA, gradatia 5, in cadrul
nei Tarcdu qi beneficiazd de un salariu de bazd,in

depune eventualele contesta{ii, in termen
de 20 de
calendaristice
la data ludrii la cu
inld a prezentului act administrativ, la primarul
Comunei.
(2) Contestalia se lufioneaz[ de primar in
de 30 zile calendaristice.
(3) Impotriva mE ilor dispuse de primar persoana
nemulpmit[ se poate adresa instanlei de
contencios admini ativ sau, dvpd caz, i
(ei judecdtoreqti competenie potrivit legii, in
termen
de 30 de zile dela lta comunic6rii solulio
i contestaliei.
Art.3. Birou Financiar Contabil. In zite qi Taxe, va
duce
indeplinire prevederile
prezentei dispozilii.

zile

la

Art.4,
instituliilor qi

I

comunei

or rnteresate.

va

as

comuntcarea prezentei dispozilii autorit[tilor,

PRIMA
Iulian
Av izeaza pentru legalitate
Pt. secretar in CO.
Mrf\anu Etena

Nr.

128

\

din 31

2017

t./r

x, ltl
I
I

