România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a
doamnei Mihai Lenuţa în funcţia de îngrijitor clădiri — personal contractual - grad
debutant, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şanţ

Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; - referatul de necesitate întocmit de către d-na Iuşan Camelia-

Leontina, inspector în cadrul Primăriei corn. Şanţ, înscris sub nr. 2341 din 21-05-2018
prin care propune angajarea doamnei Mihai Lenuţa în funcţia de îngrijitor clădiri, grad
debutant, gradaţia 0,
- raportul final al concursului nr. 2326 din 21.05.2018,

în conformitate cu - prevederile art. 12 alin. (1), art. 30 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată;
-prevederile art.l 1,25,26,33,35,37, anexa VIII, cap. II, lit. A,

pct. IV, lit. b, nr.15 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice
- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul

2018,
-prevederile HCL Şanţ nr. 10/13-02-2018 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018,
-prevederile HCL Şanţ nr. 29 din 17-04-2018 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate a primarului şi
activităţile subordonate Consiliului local al comunei Şanţ pe anul 2018,
-prevederile Regulamentului-cadru la HGR nr. 286/23-03-2011
privind stabilirea principiilor generale şi a modalităţii de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.
In temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. (1), lit. „a", alin. (2), alin. (5), lit. (a), art. 68 şi
art. 115 alin. (1) lit. „a", alin. (2), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată emite următoarea;

DISPOZIŢIE
Art. 1. începând cu data de 22-05-2018 doamna Mihai Lenuţa se încadrează în
funcţia de îngrijitor clădiri, grad debutant, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Şanţ pe durată nedeterminată.
Art. 2. Se stabileşte salariul brut de bază al doamnei Mihai Lenuţa în cuantum de
1900 lei.
Art. 3.Atribuţiile specifice funcţiei sunt stabilite prin fişa postului.

Art. 4. (1) Eventualele contestaţii legate de prevederile prezentei dispoziţii se pot
depune la primăria comunei Şanţ căruia îi revine competenţa soluţionării contestaţiei.
Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(2) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), se poate face
plângere la instanţa de contencios administrativ, sau după caz, la instanţa de judecată
competentă, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării
conterstaţiei.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ.
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Şanţ în
termen de 5 zile de la adoptare cu;
-Doamna Mihai Lenuţa,
-Compartimentul financiar-contabil,

-Instituţia Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud.
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Din 23-05-2018.

