ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZIŢIE
Cu privire la :
-

Încadrarea numitului Scarlat Virgil Gheorghiță în funcţia publică Consilier, cls. I, grad
profesional superior din cadrul compartimentului Agricol

Având în vedere :
- Prevederile art. 417, art. 529, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
- Promovarea de către numitul Scarlat Virgil Gheorghiță a concursului de ocupare a
functiei publice vacante de Consilier, cls. I, grad profesional superior, susţinut în data de
22.01.2020
- Prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. a), art. 10, alin. (4), lit. d), art. 11, art. 37, art. 38,
alin. (3), lit. e), art. 39, alin.(1), din Legea nr. 153/2017 publice privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice
- Anexa la H.C.L. Icoana nr.. 5/29.03.2019, cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice de conducere si executie, functiile contractuale de executie de la nivelul
Primariei Comunei Icoana, Functii publice de executie, nr. crt. 1
- Dispozitia primarului nr. 3/07.01.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru
viceprimarul comunei Icoana
- Referatul secretarului general al Comunei Icoana nr. 160/ 28.01. 2020
În temeiul art. 154, alin. (1) - (3), art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. e), art. 196, alin. (1), lit. b)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PRIMARUL COMUNEI ICOANA ,
DISPUNE:
Art.1. Se încadrează începând cu data de 03.02.2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, d-ul
Scarlat Virgil Gheorghiță în funcţia de Consilier, cls. I, grad profesional superior, gradaţia 4, din cadrul
compartimentului Agricol .
Art.2. Salariul de bază se stabileşte în cuantum de 5439 lei .
Art.3. Cu drept de contestatie in legatura cu stabilirea salariului de baza potrivit prevederilor art. 37 din
Legea nr. 153/2017 .
Art.4. Susnumitul va duce la îndeplinire atribuţiunile de serviciu prevăzute în fişa postului, anexată la
prezenta dispoziţie care face parte integrantă din dispoziţie .
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi înaintată la Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pentru control legalitate, un
exemplar la A.N.F.P. Bucureşti, un exemplar susnumitului pentru luare la cunoştinţă şi un
exemplar compartimentului Financiar - contabil pentru conformare .

PRIMAR,
Ancuta Gabriela

CONTRASEMNEZ
SECRETAR GENERAL,
Cf. art. 243, alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
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