ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
DISPOZITIA nr. 332
privind numirea doamnei Tailup Ana Maria Tatiana in functia publica de
executie de inspector debutant din cadrul biroului buget finante contabilitate,
investitii publice, impozite si taxe locale al aparatului de specialitate a1
primarului comunei Cislau, judetul Buzau

Primarul comunei Cislau, judetut Buzau,
Avand in vedere:
- Referatul inregistrat la nr. 4436107.09.2015 al biroului buget finante
contabilitate, investitii publice, impozite si taxe locale;
- Prevederile H.C.L nr. 19129.04.2015 privind aprobarea organigramei si
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Cislau, judetul Buza,u1,
- Prevederile art. 10, 26 Legii nr. 284|2OLO Legea cadru privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr. 28512010 privind salarizarea in anul 2OLI a
personalului platit din fondurile publice;
- Prevederile art. 62 din Legea nr. L88l t999 privind Statutul

functionarilor publici, republicata,

-

ulterioare;

Prevederile

cu modificarile si

completarile

art. 76, 77 din H.G nr. 6lll2OO8 cu modificarile

si

. completarile ulterioare;
- Raportul fina1 al concursului sustinut in data de 01.09.2015, inregistrat
la nr. 4357 101.09.2015;
- Prevederile art. 1 alin (21 din H.G nr. 109112OL4 pentru stabilirea
. salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- Prevederile art. 1, alin (S'?) din O.U.G nr.8312014 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2Ol5;
In temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 21512OO1 privind
administratia publica locaIa, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
DISPUNE:

Art. 1 Incepand cu data de 08.09.2015, se numeste

doamna Tailup
Ana-Maria Tatiana, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad

profesional debutant, din cadrul biroului buget linante contabilitate,
investitii publice, impozite si taxe locale al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cislau, clasa 24, coeficient de ierarhizare nr. 1.77,
avand un salariu brut de baza de 1050 lei la care se adauga l2o/o potrivit
prevederilor art. 1, alin. (5'?) din O.U.G nr.83l2Ol4 totaJizand un salariu de
LL76 lei ca urmare a promovarii concursului pentru ocuparea postului de
inspector debutant din data de 01.09.2015.
Att, 2 Se aproba fisa postului aferenta postului, potrivit anexei nr. 1 la
prezenta Dispozitie.

Art. 3 (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor
de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se
acorda este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii Ia
cunostinta a actului administrative de stabilire a drepturilor salariale, la
sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile

in termen de 10 zile.

(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin.(1) persoana
nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrative sau, dupa
caz, instantei judecatoresti competente potrivit Legii 544/2001, in termen de
30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

5) Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza
doamna Botan Cristina Nicoleta sef birou in cadrul Biroului buget finante,
contabilitate, impozite si taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cislau.

Att.4 Secretarul comunei Cislau va comunica prevederile prezentei
dispozitii autoritatilor, institutiilor publice si persoanelor interesate

Comuna Cislau,
07.09.2015
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