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■

D I S P O Z I T I E Nr.114

privind numirea domnului Perdeica Discultu lulian in functia publica de executie de consilier, grad
profesional principal, gradatia 5, avand atributii de agent agricol 111 Registru Agricol din aparatul de
specialitate al primarului cornunei Sine�ti,judetul Ia�i
Primarul comunei Sine�ti,judetul Ia�i,
Avand in vedere:
- rezultatele finale ale examenului de promovare in grad profesional pentru functionarii publici din
aparatul de specialitate al primarului, consemnate in Procesul verbal nr.3171 din 05.05.2021;
- Procesul verbal de afisare a rezultatele finale ale examenului de promovare in grad profesional nr.
3363/12.05.2021;
Vazand prevederile Hotararii Consiliului Local Sinesti nr.38 din 27.05.2021 privind aprobarea
transformarii unui post de functie publica din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti,
judetul Iasi, ca urmare a promovarii in grad profesional;
Cu respectarea dispzitiilor:
- H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea norrnelor privind organizarea �i dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificari si completari;
- Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
- H.G.R. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tan'i garantat 111 plata;
- Anexa nr.1 la H.C.L. Sinesti nr. 7/28.01 .2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti,judetul Iasi;
-H. C.L. Sinesti nr. 67/2019 privind privind aprobarea reorganizarii structurii organizatorice a aparatului
de specialitate al Primarului comunei SINESTI. iudetul lASI;
In baza prerogativelor stabilite de dispozitiile art. 155 alin. (I), lit. d) cu trimitere la alin. (5) lit. e)
�i 111 temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G.R. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUN:

Art.1 - (1) Incepand cu data de 01.06.2021, domnul Perdeica Discultu lulian, consilier
I, grad profesional asistent, gradatia de vechime 5, promoveaza in functia publica de consilier
clasa I, grad profesional principal, gradatia de vechime 5.
(2) Cu aceeasi data persoanei numite la alin.(1), i se stabile�te un salariu de baza brut in
cuantum de 6. 757 lei corespunzator unui coeficient de salarizare de 3.03.
Art. 2. -Prezenta dispozitie are caracter individual �i poate fi contestata in conditiile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificari �i completari �i cu respectarea
procedurii prealabile.
Art. 3. - Cu ducerea la indeplinire �i punerea in aplicare a prevederilor prezentei
dispozitii se incredinteaza responsabilul cu resursele umane si compartimentul Contabilitate, taxe
�i impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sine�ti, judetul Ia�i.
Art. 4. - Cu data prezentei, statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Sinesti, judetul Iasi, se actualizeaza corespunzator.
Art. 5. - Secretarul general al comunei Sine�ti va comunica prezenta hotarare:
- persoanei de la art. 1, spre stiinta;
- compartimentului contabilitate, taxe si impozite locale, spre stiinta si conformare;
- responsabilului cu pagina de internet a autoritatii locale,
- A.N.F.P., spre stiinta;
- lnstitutiei Prefectului Judetului la�i - Serviciul control legalitate acte �i contencios administrativ.
Contrasemnat conform art. 243
alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019

SECRETAR GENERAL,
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