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CABINET PRIMAR
DISPOZITIA
Nr. 330 din 01.08.2019
Privind angajarea pe postul contractual de muncitor a domnului Alistar Neculai Andrei
Ionel CIUBOTARU, primarul orasului Roznov, judetul Neamt;
Vazand raportul nr. 6.491/31.07.2019, privind rezultatele finale ale examenului organizat pentru
ocuparea postului contractual vacant de muncitor;
Avand in vedere prevederile:
-

Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, modificata si completata;

-

H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

-

Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

In temeiul dispozitiilor art. 155 alin. (5) lit. e, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, Primarul Orasului Roznov, judetul Neamt:

D I S P U N E:
Art. 1. Incepand cu data de 02.08.2019, se angajeaza numitul Alistar Neculai Andrei pe postul
contractual de muncitor in cadrul Compartimentului Gospodarire al Orasului Roznov si va beneficia
lunar de un salariu de baza de 2.954 lei si de indemnizatie de hrana.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi adusa la indeplinire de Compartimentul Resurse Umane si Formare
Profesionala si Compartimentul financiar – contabil.
Art.3(1) Prezenta dispozitie are caracter individual si poate fi contestata de persoana nemultumita in
termen de 30 zile de la data luarii la cunostinta a prevederilor acesteia, putand cere, in tot sau in parte,
revocarea acesteia.
(2) Solutionarea contestatiilor depuse in conditiile aliniatului precedent sunt de competenta
Primarului orasului Roznov, judetul Neamt.
(3) Impotriva masurilor dispuse ca urmare a contestatiei persoana nemultumita se poate adresa
instantei de contencios administrativ.

Art. 4 Secretarul general orasului Roznov va asigura comunicarea prezentei dispozitii autoritatilor si
persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Primar,
Ionel CIUBOTARU
____________

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General Alina-Diana STOIAN
____________

Comunicata la data de
______________
Luat la cunostinta la data de ______________
Alistar Neculai Andrei
____________

