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DISPOZIȚIA NR.119/2020
privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Bogdan Delia, în funcția publică
de referent, treapta II, gradatia 0

Primarul comunei Șpring, județul Alba.
Luând cunostinţă de:
− HG 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sector bugetar platit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
− prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu modificările și
completările ulterioare;
− prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual
din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
− Anexa 1 ,,Procedură de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale
unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, in format electronic din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ
− rezultatul concursului organizat la Primăria comunei Șpring în data de 30.03.2020
pentru ocuparea functiei contractuale de referent, treapta II, compartiment
Monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Șpring, Raportul
final al concursului nr.1905/30.03.2020;
Tinand cont de:
− HCL nr.106/2017 privind modificarea și completarea HCL nr.80/2017 privind
stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primăriei comunei Spring
− art.2 din HG 937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat
în plată
− HCL nr.20/2020 privind stabilirea salariilor de bază a funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Primariei comunei Spring în anul 2020
În conformitate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
DISPUNE

Art.1 Începând cu data de 06.04.2020 doamna Bogdan Delia, CNP 2960309014668,
domiciliata in localitatea Spring, nr.339, comuna Spring, judetul Alba, se .încadrează in functia
contractuală de referent, treapta II, în cadrul Compartimentului Monitorizare proceduri
administrative din cadrul Primăriei comunei Șpring,
Art.2 Începând cu data de 06.04.2020, doamnei Bogdan Delia, referent treapta II,
Compartiment Monitorizare proceduri administrative, gradatia 0, I se stabileste salariul de baza
lunar în cuantum de 3453 lei (coeficient de ierarhizare 1.66 x 2080 - salar minim pe economie ).
Art.3 Atribuțiile sunt stablite conform fișei postului, parte integrantă din prezenta
dispozitie.

Art.4 Prevederile prezentei dispoziții pot fi atacate in instanta in conditiile Legii nr.53/2003
privind Codul Muncii.
Art.5 Responsabilul cu atributii de resurse umane va face mentiunile în registrul electronic
de evidenta al salariatilor .
Art.6 Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului județului Alba;
- Compartimentului de contabilitate .
- Compartimentului de resurse umane.
- Doamnei Bogdan Delia.
Șpring, 03.04.2020
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Rusu Daniel Gheorghe
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