ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TARCAU
PRIMAR

DrsP0ztTtE
privind numirea doamnei Renfa Citilina in funcfia contractuali de executie
de referent treapti profesionali ll
in cadrul aparatului de specialitate

Gdini, primarul comunei Tarciu, judetul Neamf;
Vazdnd raportului final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioaclS
determinati in cadrul compartimentului lmplementare pr:oiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Avdnd in vedere prevederile:
Legii nr, 53/2003, Codul muncii, republicatd, modificatd gi completatd;
Hotdrarii nr, 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale cle
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor functiilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;
Legii - Cadru nr, 15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Hotar6rii nr,46129.07,2016 privind aprobarea organigramei gi a statului de func{ii pentru aparatril de
specialitate al primaruluicomunei Tarcdu pentru anul 2016;
Hotardrii nr, 42 din 28,07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcliile publice qi contractuale din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tarcdu, judetul Neamt;
ln temeiul dispozitiilorart.63 alin 5lit, e, art,68 alin.(1), art, 115 alin, 1 lit, a din Legea administratiei pulllice
locale nr, 21512001, republicatd, cu modificdrile gicompletirile ulterioare, emit prezenta
lulian

-

^

DtsPozlTrE
Art.

1

incepdnd cu data 10.10.2017 doamna Renla Catallna se numegte in func{ia contractuald cle
execu{ie de referent, treapta profesionald ll, gradafia 2 in compartimentul implementerre proiecte din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcdu, judetul Neamt, in urma promovdrii
concursului sus{inut in perioada 29 septembrie - 4 octombrie 2017 pentru ocuparea unui post
vacant pe perioadd determinatd,

Art.
Art.

2 Stabilegte salariul de bazd lunar al salariatului la suma de 2.7821ei.
3 Atribu{iile funcliei sunt stabilite prin figa postului - anexd la prezenta dispozitie, urmAnd a se incheia
-

Art,4

Art.5

cu salariatul un contract individual de muncd pe perioadd determinatd pentru perioada 10.10,2017
31.07 .2019.
Persoana nominalizatd la art. 1, poa'te depune in termen de 15 zile lucrdtoare de la data ludrii la
cunogtintd a prezentului act administrativ, eventualele contesta{ii la primarul comunei gi in termenul
previzut de Legea nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, la instanta de contencios
adminishativ a Tribunalului Neamt.

Prezenta dispozi{ie se comunicd persoanei in cauzd, compartimentului contabilitate, Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici 9i Institu.tiei Prefectului jude{ului Neamt prin grija secretarului
comunei, urmdnd ca responsabilul cu
ne sd actualizeze evidentele de personal ale
institu{iei,
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din 9 octombrie 2017

