ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax =0232-325100 cod postal 7O745O

DISPOZITI

E

N

r.6O

privind numirea doamnei Poftald Elena in func[ia contractuald de executie de consilier ll, grad profesional asistent,
alitate al primarului comunei
5, cu atribulii de referent cultural ?n a

Primarul comunei Sinegti, judetul lagi,
Lu6nd act de Raportulfinal nr. 379 din 23.01,2019 al examenului pentru promovare ca urmare a
absolvirii unei forme de ivdldmant superior, pentru personalul contractual de execu[ie din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei;
ln conformitate cu orevederile:
-art..41a|in.4 din H.G.R. nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func[iilor
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 9i completdrile
ulterioare;

Vazand si:
- prevederile Legii-cadru nr.153120170, privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile HotarariiConsiliului Local nr.64 din 29.09.2016 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul
de functii al Aparatului de specialitate al Primarului, comunei Sinesti, jude[ul lagi;
- prevederile Hotararii Consiliului Loca|nr.14130.01.2019 prin care s-a aprobattransformarea unui post
de executie de naturA contractuali ca urmare a sustinerii examenuluide promovare pentru absolvirea
unei forme de invd[dmant suPerior;
In baza atribu!iilorstabilite de art.61 alin.2-3, art.63 alin.4 lit."a",alin.5 lit."e"si in temeiulart.68
'1
alin. coroborat cu art. '115 lit."a" din Legea nr.215l2AU a administra[iei publice locale -republicata- cu
modificdrile si completdrile ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. - Cu data de 01 februarie2019, doamna Poftald Elena se numegte in functia
contractuald de executie de consilier ll, grad profesionalasistent, gradatia 5, avand atributiide referent
cultural in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti jude[ul Iaqi.
Art.2.-(1)Cuaceeagidatdpersoanei numitelaart.'1 isestabilegteunsalariubrutincuantum
de 5.533 de leigiavand un coeficient de salarizare de 2,66.
Art,3. - Figa postului pentru persoana numitd la art.1 este prevazutd in anexa 1 , parte
integranta la prezenta dispozitie.
Art. 4. - Prezentul act normativ poate fi atacat in condi[iile Legii nr.55412004 a contenciosului
administrativ, cu modificari gicompletdri gi cu respectarea procedurii prealabile.
Art. 5. Secretarul comuneiva comunica prezenta:
-doamnei Poftald Elena, spre gtiin{a;
-secretarului si contabilului Primariei comunei Sinesti, spre stiinta si conformare,
-lnstituliei Prefectului judetului lagi, pentru control si legalitate.
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Data: 01 februarie 2019

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR,
Jr,Nancy Loghin
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