
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PRTMAR

DISPOZITIE

NR. 294 DtN 14.12.2015

Privind incadrarea domnului Ghiuta Gheorghe

in functia contractuala de agent de paza, clasa 20, gradatia 2 in cadrul Biroului de Politie Locala
Ion Creanga

Primarul comunei lon Creanga, Ing. Prichici Petrica ;

Avand in vedere Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea functiilor de agenti de paza

in cadrul Biroului de Politie Locala Ion Creanga inregistrat la nr.1124'7 din04.12.2015

Ludnd act de:
- prevederile Legii nr.293 din25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr.35/20l5pentru modificarea si completarea OUC nr.83/2014 privind salarizarea
personalului platit din fonduri pubiice in anul 20 15 , precum si alte masuri in domeniul

chehuielilor publice precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. J52l 1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte.

- Prevederile cap. V, sectiunea 1 ,art.34,35,36,37 din Legeu nr. 333 / 2003 republicata, privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

- Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a persoanlului platit din fonduri publice
- H.G nr. J09l /2014 pr ind stabilireo salariului ninitn bn pe l.tr.r gctrqnlol in plata pentru anul 2015.
- Legea nr.53i 2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legeanr.40 /201I pentru modfificarea si completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii.
- H.C.L. nr. l/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2015 cu

modificarile si completarile ulterioare.
ln temeiul dispozitiilor art.63,a)in (5), lit.))d) si ale art.68 ,alin.(l) din Legea nr.215 12001 aa

dministratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUN :

Art. 1 Incepand cu dala de 14.12.2015 se incadreaza domnul Ghiuta Gheorghe cu contract individual
de munca pe durata nedeterminata in functia de agent de paza,clasa 12, gradatia 2 in cadrul Biroului
de Politie Locala Ion Creanga, cuun salar de incadrare de 1.271 lei (salar compus din salarul 1050 lei ,

plus spor de vechime de lUlo , plus 10% majorarea conl art. l^l alin.(l) dinO.U.G nr.83/2014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 ,precum si alte masur.i in
domeniul cheltuielilor publice, asa cum a fost aceasta modificata prin Legea nr.29312015.

Art.2 Persoana nemultumita in legatura cu stabilirea salariului de baza se poate adresa instantei
competente in temten de 30 zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.

Art.3. Pe$oana desemnata la art. I va aduce la indeplinire atributiile conform fisei de post
prezentate in anexa la prezenta.

Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta insti/utiilor si persoanelor intersate

PRIM^(R.
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ROMANIA
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DISPOZITIE

NR. 29s DIN 14.t2.20ts

Privind incadrarea doamnei Oprea Maria- Cristina
in functia contractuala de referent debutant , clasa 13, gradatia 2 in cadrul compartirnentului

administrarea domeniului public si privat al Comunei Ion Creanga.

Primarul comunei lon Creanga,lng. Prichici Petrica;
Avand in vedere Rapofiul final al concursului organizat pentru ocuparea functiilor de agenti de paza

in cadrul Biroului de Politie Locala Ion Creanga inregistrat la nr. 11247din04.12.2015
Ludnd act de:

- prevederile Legii nr.293 din25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 35 / 2015 pentru modificarea si completarea OUC nr. 83/ 2014 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 20l5,precumsi alte masuri in donreniul
cheltuielilor publice precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/ I99g privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte.

- Legii nr.281/2010 privind salarizarea unitara a persoanlului platit din fondur.i publice
- H.G rtr. 1091 /2014 privi,ld stabilirea sqlariului minim brut pe tat'a guronta! in pl.rta pentru qnul 2015.
- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii cu ntodificarile si completariJe ulterioare.
- Legeaff.4o /2011 pentru modfificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii.
- H.C.L.nr. I/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei lon Creanga pentru anul 2015 cu

modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul dispozitiilor art.63,alin (5), lit.)d) si ale ar1.68,alin_(l) din Legea nr. 215 12001 aa

dministratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN :

Art' I Incepand cu data de 14.12.2015 se incadreaza doamna Oprea Maria - Cristina cu coltract
individual de munca pe dumta nedetenninata in functia de referent debutant.clasa l3,gradatia 2 in
cadrul compaftimentului administrarea domeniului public si privat, cLrun salar de incadrare de 1.271 lei
(salar compus din salarul l050 lei ,plus spor un de vechime de l0%,plus l0o/o rnajorarea conf. aft.
l^l alin.(1) dinO.U.G nr.83/2014privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015
, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, asa cum a fost aceasta modificata prin Legea
nr.293/ 2015).

Art.2 Persoana nemultumita in legatura cu stabilirea salariutui de baza se poate adresa instantei
competente in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.

Art.3. Persoana desemnata la art. I va aduce la indeplinire atributiile conform fisei de post
prezentate in anexa la prezenta.

Art. 4 secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor intersate
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