
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMLINEI TARCAU

DISPOZITIE
privind modificared timpului de munci pentru caye afost incheiat un

contract individual de muncd qi de delegare tempor aril a unor atribu{ii

Giini Iulian - primarul comunei Tarcdu, jude{ul Neam{;
Avdnd in vedere prevederile art. 41, art. 

-42, 
art. 43 gi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 5312003,republicat[, privind Codul muncii, modificatd qi completatd;

Urmare a reotganizbrii struoturij- anlatului de specialitate al primarului qi serviciilor publicesubordonate prin HotdrAriinr.12126.03.2015 a Consiliului local al comunei Tarcdu;
Analizdnd referatul nr.2.34411.5'03.2015 al asistentului social prin care se solicit6 desemnarea unuisalariat care sd preia atribuliile privinid stabilirea, modificarea, suspendarea gi incetarea dreptului la alocaliepentru sus{inerea familiei;
Cu respectarea prevederilor Legii 28412010, privind salaizareaunitard a personalului pldtit din fonduripublice, modificatd qi completatr qi ale 9yq ssizot+, privind salarizareapersonalului pl6tit din fonduripublice in anul 2015, precum qi alte m6suri in domeniul 

"hrltui.lilo, 
publice, referitoare la acordareagradaliei

corespunzdtoare tranqei de vechime ?n fnuncd qi stabilirea unor noi atritutii:
Cu acordul salariatului qi pentrU acoperirea deficitului de personal;'
in temeiul aft..61 alin. (i), aft.63 utin. 1t; lit.,d,,, alin. (2) lit. ,,e,,qi ale art. 68 alin. (1) din Legeaadministraliei publice locale nr.215D\Ar, republicat[, cu modificaiite gi compietarile ulterioare,

DISPUN:
Art' 1 (1) incepdnd cu data de 0l'04'2015 se modific6 timpul de muncd pentru aare afost incheiat

contractul individual de muncd 
- 
(cu timp parfial pe perioadd nedeterminat6)

nr.1.573/02.05.2006 c.| doamna Juncu Maria dela4 irelzilag^ore Ei;
(2) se reincadreazd doamna Juncu Maria in funclia de muzeograf (gestionar-custode), cu
normd intreagd, treaptaJA, gradalia 5, clasa de sa7aizare48, in cad"rul apiratului de speciaiitate
al primarului comunei rarc6u, compartiment servicii cuhurale;
(3) Se stabileqte salar{ul de bazd" brut la suma de 7.062 \ei, sumd care include sporul de
vechime in muncd aferQnt gradafiei 5 acordate salariatului in cuantum de 16g lei,Art'2 (1) Se delegd doamna Juncu Maria sd indeplineascd temporar, pe o perioadd de 60 de zile,atribuliile afe1e1t9 ftfnctie de referent pe probleme de asistenld social6 in cadrul
compartimentului Servlciu de Asistenfd Sociila, urmAnd a gestiona dosarele privind acordarea
alocafiei pentru sus{inprea farniliei 

. 
in ceea ce privegte intocmirea documentafiei privind

stabilirea, modificarea, $uspendarea gi acordarea dreptului de alocatie.
(2) Pe durata 

{glegarii salariatul beneficiazd, de actrdarea unui sporului salarial de l5yo din
salariul de bazd, brut lqnar - spor pentru desftgurarea activitdlii in condilii v[tdmdtoare - in
conformitate cu prevedprile Dispoziliei nr. 80 din 23.03.2012 qi a determindrilorpe puncte de
lucru efectuate in luna decembrie 2014;
(3) Pe perioada delegbrii salariatul va aloca qr zilnic, conform programului de lucru alinstitufiei, un timp de 4 ore pentru indeplinirea atribu{iilor delegati urm6nd ca pentru
asigurarea funclionalithlii muzeului de ittd, ,,Iuliu Hdlducescu,, sd se aloce, conform
programului aprobat an{erior, restul de 4 ore.

Art' 3 cu acordul salariatului fi in funcfie de necesitdlile instituliei perioada de delegare prevdzutdla
art.7 alin. (1) se poate prelungi.

Art' 4 Prin grija responsabilullri cu resursele umane qi a compartimentului contabilitate modific6rile
temporare generate de prezenta dispozilie vor fi opeiate in evidenlele institufiei qi dus6 la
indeplinire,

Art.5 Prin grija secreta
interesate,

nicatd, autoritdfl lor qi persoanelor

Avizeazd. pentru legalitate,
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