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DISPOZITIA
NR. 122 DIN 15 aprilie 2015

Privind numirea doamnului DRAGAN ROMEO in func(ia publici de execu{ie de consilier,clasa
I,grad profesional debutant-compartimentul urbanism qi amenaiarea teritoriului din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului com.Bahnajude{ul Neam{

PLO$NITA LTVIU-CRISTIAN-PIimar al Comunei Bahnajudelul Neamt,
Av6nd in vedere:

-rezultatul final al concursului organizat in vederea ocupdrii firncliei publice de execulie vacante de
consilier,clasa I,gtad profesional debutant din cadrul compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului
-prevederile u1"/ alin.l qi al1n.2 art.62 din Legea nr.188/1999 privind' Statutul Funclionarilor
Publici,republicatd,cu modificbrile gi compietfile ulterioare
-prevederile ai.76 Si 77 din H.G. 61112008 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea gi
dezvoltarea carierei frrncfionarilor publici cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-prevederile OUG 83/2014 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2015 precum qi
alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice,aprobatd prinlegea w.7112075
-prevederile Hotdrdrii Guvemului nr.109112014 privind stabilirea salariului de bazd minim brut pe fard
garantat in platA pe anul 2015

Jindnd seama de prevederile legii cadru privind salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri
pttblice nr.284/2010

Vdzdd raportul fina1 al concursului de recrutare avdnd nr.780/07.04.2015 in vederea ocupdrii
funcliei publice vacante de executie ce consilier clasa I,grad profesional debutant din cadrul
compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului prin car d-l Drdgan Romeo a fost declarat admis,

in temeiul art.63 a1in.1. lit.d qi a1in.5 1it.e,art.68 qi ale ar1.115 alin.1 lit.a diiLegea21512001 privind
administralia publicd locald,republicatd,cu modificdrile qi completdrile ulterioare,Emit prezenta

DISPOZIIIE:

Art.l.incep6nd cu data de 15.04.2015,d-1 Drdgan Romeo se nume$te in funclia publicd de execulie de
consilier, clasa I ,grad profesional debutant-compartimentul urbanism qi amenajarea teritoriului in ca&ul
aparatului de specialitate a1 Primaruiui comunei Bahnajudeful Neam!, pe perioada nedeterminatd,
beneficiind de un salariu de brut lunar de incadrare de11221ei.
Art.2.AtribuJiile,competentele qi sfera relationald corespunzdtoare functiei publice de execulie prevdzutl.Ia
art.1 sunt stabilite prin figa postului,anexd 1a prezenta dispozi{ie.
Art.3.Locul de desfEgurare al activitdlii este la sediul Primdriei comunei Bahnajudelul Neamj .

Art.5.Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozifii se incredinleazd secretarul comunei qi compartimentul
contabilitate-financiar din cadrul Primdriei Balnajudetul Neam].
Art.6.Secretarul comrurei Bahnajudeful Neamj va comunica ptezenta .dispozitie dJui Drdgan
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