
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TARCAU

PRIIV'IAR

DtsPoztTtE
pentru modificarea Dispozitiei nr. 123/31.07.2011

privind reincadrarea in funcfie a doamnei Juncu Maria

lulian GAINA, primarul comunei TARCAU, judelul NEAMT;
Urmare a adresei nr, '10.793/06.09.2017 a Institu[iei prefectului judelului

comunicd ordonatorului principal de credite faptul cb a fost declangatd procedura p
Dispozitiei nr. 123131,07.2017 , act administrativ cu caracter individual emis cu incdlcarea
gi art. 38 alin.2lit, "b" din Legea nr,15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri

Reanaliz6nd prevederile:

'Legii-Cadru nr, 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice;
- HG nr, 112017 pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe {ara garantat in plat
- HotdrArii nr,46129,07,2016 , privind aprobarea organigramei, a statului de funclii

pentru ?paratul de specialitate al primaruluicomuneiTarcdu pentru anul2017;
Intemeiuldispozi[iilorart,63alin5lit,e,art,68alin,(1),art. 115alin, 1lit,a din

publice locale nr, 21512001, republicatd, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, emit preze

DISPOZITE:

Art. I Se modificd art, 1 din Dispozilia nr. 123131.07.2n17 privind re

doamnei Juncu Maria care va avea urmdtorul cupring:
"art.1 incepAnd cu data de 1 iulie 2017, doamna Juncu Mada se

contractuald de execulie de gestionar-custode, treaptd profesionali
in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tarcdu cu
plata a salariului acordat pentru luna iunie 2017.'

Art, ll (1) Persoana nominalizatS, poate depune eventualele contesta{ii, in termen
calendaristice de la data ludrii la cunogtin{d a prgzentului act adminis la Primarul
Comunei.
(2) Contestalia se solulioneazh de primar in termen {e 30 zile calendaristice,
(3) lmpotriva mdsurilor dispuse de primar, persoana nemulfunritd se poate
de contencios administrativ sau, dupi caz, instanleijirdecdtoreqti competente legii, in
termen de 30 de zile de la data comunicdriisolu{iondrii contestaliei.
Compartimentul contabilitate gi responsabilul cu resursele umane
prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozitii,
Secretarul comunei vqasigura comunicarea prezeftei dispo;titii autori
persoanelor interesate.
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