
ROMANIA
ruDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIB

Nr.260 din 08.11.2018

Privind incadrarea cu contract individual de munca pe durata determinata,
a domnului Buda Mihail, avand functia contractuala, de executie de

consilier personal al primarului

Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt , Ing. Prichici Petrici ;

Avand in vedere raportulfinalalconcursului,inregistrat la nr.9694din30.10.2018prin care s-au

declarant admisi candidatii la concursul organizat in data de 29.10.2018 pentru ocuparea functiilor
contractuale , vacante , din aparatul de specialitate al primarului comunei Ion Creanga.

Tinand seama de prevederile :

- H.G nr. 286 din 23 .03 .201 I pentru a probarea Regulamentului - cadrul privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale

si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 153 I 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;

- H.C.L nr.12l din27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru fucntiile publice locale,
precum si pentru persoanlul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ion Creanga , judetul Neamt si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei

Ion Creanga , jud. Neamt .

In temeiul dispozitiilor art.63,alin.(5),lit."e" siart.68 ,alin.(1) din Legea nr.2l5l200l ,

privind administratia publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN :

Art.1 Incepand cu data de 02.11.2018 se incadreaza cu ContractlndividualdeMunca pe

durata determinata , domnul Buda Mihail , in funcfia contractuala, de executie , consilier personal
al primarului , gradatia 5 , avand un salar brut, lunar de 5678lei .

Art.Z Persoana numita la art. | , va aduce la indeplinire atributiile , prevazute in fisa postului
anexa a contractului individual de munca

Art.3 Secretarul comunei , va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate .
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