PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI
COD FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606
Adresa:Strada Florenta Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail:
primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731

DISPOZITIE
privind numirea domnului Ciurel George -Valentin , in functia publica de consilier, clasa
I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul Asistenta Sociala, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vâlcelele, judetul Calarasi

PRIMARUL COMUNEI VALCELELE , JUDETUL CALARASI.
AVAND IN VEDERE:
➢ Cererea nr 792/31.03.2021 depusa in vederea angajarii de catre domnul Ciurel George Valentin ;
➢ Raportul final al concursului de recrutare privind ocuparea functiei publice de executie
de consilier, clasa I, grad profesional superior , gradatia 5 , nr 1164/29.04.2021;
➢ Referatul nr. 1202 /07.05.2021 intocmit de consilierul superior cu atributii de personal
Ivan Vasilica;
➢ Referatul compartimentului contabilitate nr.1203/07.05.2021;
➢ Prevederile art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 36, art. 38 alin. (2) lit. b), c), alin. (3) lit.
e), f), alin. (7), Anexa nr. VIII, Capitolul II, lit. A, pct. IV, lit. b) din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
➢ Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ Prevederile art. 154 alin. (1) și alin. (2), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) litera ”e”, art.
388 alin. (1) și (3) lit. b), art. 473 și ale art. 529 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat;
➢ Prevederile art.76 alin. (2) si art.77 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Local Vâlcelele nr. 16 din 13.04.2021 privind aprobarea
bugetului local al comunei Vâlcelele pe anul 2021;
➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Local Vâlcelele nr. 25 din 11.08.2020 privind aprobarea
Organigramei si a Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Vâlcelele pe anul 2020, modificată și completată;

➢ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea
unor termene;

In temeiul Art 155 si Art. 196 alin (1) lit "b"si alin (2) din OUG NR.57/2019 privind Codul
Administrativ
DISPUNE :
Art.1.(1)Începand cu data de 07.05.2021 se numeste, pe perioada nedeterminată, doamnul
Ciurel George-Valentin in funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradatia 5, în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vâlcelele.
(2) Cu aceeasi data se stabileste salariul de bază lunar brut al d-lui Ciurel George Valentin corespunzator functiei publice de execuție de consilier , clasa I grad profesional
superior, gradația 5, de 6219 lei, coeficient 2.99.
(3). Durata programului de lucru va fi de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptâmănă, raport de
serviciu cu normă întreagă.
Art.2. Atributiile functiei publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vâlcelele sunt cele prevazute in fisa postului.
Art.3 Orice persoană interesată se poate adresa Primarului comunei Vâlcelele, prin
depunerea contestației la sediul instituției în termen de 20 de zile calendaristice de la data
comunicării prezentei dispoziții.
Art.4. Compartimentele contabilitate si personal-stare civila vor aduce la îndeplinire
prevederile din prezenta dispoziție.
Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.
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