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privind reincadrarea

SPOZTTIE
funcfie a doamnei Chirili Simona

Iulian Ci.nvA, rul comunei TA U, judeful NEAMT;

Avdnd in vedere

Cadru nr. r53/2017

platd;

tun4ii qi de
2017;

publice qi cont
Neamf

propune reincadra
153120T7 privind
specialitate ql pri

In te

zile calendaristice
Comunei.

-HG nr. I/2017 pentru

-H Tarc[u nr.

HC Tarc[u w. 42 din 28
ale din cadrul aparatul

Lud act de referatul de

ind salarizarea personalului pl[tit din fonduri publice;
rea salariului de baz6 minim brut pe lard girantat in

6, privind aprobarea Organigramei, a
specialitate al primarului comunei Tarcdu

7,.20T7, privind stabilirea salariilor pentru
de specialitate alprimarului comunei Tarcdu,

,cialitate nr. 6148 din 31.A7.2017 , prin care se
qi a personalului contractual, conform Legii-Cadru nr,
pldtit din fonduri publice, din cadrul aparatului de
delul Neamf incepdnd cu data de 01 iulie 2017:

pentru
46/29.07.
aparatul

Statului de
pentru anul

tunqiile
judelul

functionarilor publici
larizar ea personalului

rului comunei Tarciu,
iul dispoziliilor art. 6 alin 5 lit.e, art.68 alin.(l), art. 115 alin. I lit. a dinLegea admini i publice locale nr. 2 5/2001, republicati, cu modificbrile qi completdrile

ulterioare, emit p ma

cu data de 01 i e 2A77, doamna Chiril[ Simona se redncadreazd in
treaptd profesionald,Il, gradatia 1, in cadrul aparatvlui

funqia contractual de execulie de refl
de specialitate al
2650 lei.

imarului comunei T qi beneficiaz[ de un salariu de bazd" in cuantum de

Art.2. (1) nominalizatd, depune eventualele contestatii, ?n termen de 20 de

(2) Contestalia se
(3) Impotriva mE

la data ludrii la cu in\d a prezentului act administrativ, la primarul

lulioneazd, de primar in de 3 0 zile calendaristice.
ilor dispuse de prim persoana nemullumitd se poate adresa instantei de

iv sau, dupd, caz, i ijudecdtoreqti competente potrivit legii, in termen
contencios admini
de 30 de zile de la comunic[rii soluti

Art.3. Bi Financiar Contabil, I ite qi Taxe, va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozilii.

Art,4. comunicarea prezentei dispozilii autorit[tilor,instituliilor gi pe
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