
R O M A N I A
J U D E T U L IALOMITA
C O M U N A STELNICA

P R I M A R

D I S P O Z I T I E
Privind incadrarea numitului BiCU GHEORGHITA in functia de MUNCITOR CALIFICATI pe

perioada nedeterminata la Primaria comunei Stelnica-Compartiment Serviciul public de
administrare a domeniului public si privat

Primarul comunei Stelnica, judetul lalomita,
Avand in vedere :

-Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice;
- prevederile art. 1, alin (2) si art. 2 din HG nr. 1091/10.12.2014, pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata.
-prevederile art. 1 alin.(5A2) din OUG nr.27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare
-prevederile art. I, pet. 4 art. 1A1, alin. (1) si (2) din legea nr. 293 / 25 noiembrie 2015 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea
Qrdonantei de urgenja a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
- Codul Muncii
-Raportul final al examenului nr. 502/15.02.2016 privind ocuparea postului contractual de
Muncitor Calificat I .

In temeiul art. 68 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E :

ART.L- Incepand cu data de 24.02.2016 se incadreaza in functia de MUNCITOR
CALIFICAT I, pe perioada nedeterminata la Primaria comunei Stelnica-Compartiment Serviciul
public de administrare a domeniului public si privat, avand urmatoarele drepturi salariale:

- Salariu de baza - 1294 lei
- Total salariu brut - 1294 lei

Art. 2. Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanei in cauza in termen de 5 zile de la data
emiterii.

Art. 3. (1) Domnul BICU GHEORGHITA poate contesta prezenta dispozitie in termen de 5
zile de la data luarii la cunostinta, la sediul ordonatorului de credite

(2) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(3) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemultumita se

poate adresa Tribunalului lalomita in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii
jstatiei

Secretarul comunei Stelnica va comunica prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor

Avizeaza pentru legalitate,
SECRETARUL COM. STELNICA

ica
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Emisa la Stelnic^
Astazi23.02.2016


