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DISPOZITIE
referitor la: numirea doamnei Dică Liliana, în funcția publică de conducere de secretar
general al Unității Administrativ -Teritoriale - Comuna Șopârlița Jud. Olt
Avand in vedere:
-

-

-

-

-

prevederile art.77 alin.(1) si (2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008,pentru organizarea
si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare:
prevederile Hotararii Consiliului Local Soparlita nr.44/31.10.2019 ,privind actualizarea
organigramei comunei Soparlita,
raportul final nr.675/12.03.2020 intocmit de catre comisia de concurs,cu privire la
concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei
Soparlita,organizat in data de 10.03.2020-proba scrisa si 12.03.2020-inteviu;
propunerea de numire in functie publica a candidatului declarat admis,intocmit de catre
secretarul comunei Soparlita, domnul Radu Marian,ca urmare a promovarii concursului
sustinut in data de 10.03.2020-proba scrisa si 12.03.2020-inteviu,pentru ocupare functie
publica,inregistrata sub nr.750/20.03.2020;
prevederile art.10 alin(4) si art.11 alin.(1)-(4) din Legea nr.153/2017- legea cadru privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile art.1 din Hotararea Guvernului nr.937/2018, pentru stabilirea salariului de
baza minim brut pe tara garantat in plata;
Hotararea Consilului Local Soparlita nr.6/31.01.2020 prin care s-au stabilit coeficientii
pentru salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Soparlita, judetul Olt;
prevederile art.464,466 alin(2) lit.a),art.473,art.529 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ;
prevederile art.3 alin(2), art.8, art.42 alin(4),art.43 si art.80-83 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit.b),art.197 alin.(1) si art.529 din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative
PRIMARUL COMUNEI SOPARLITA
DISPUNE:
Art.1. Incepand cu data de 01.04.2020,doamna DICA LILIANA, se numeste in functia
publica de conducere de secretar general al Unității Administrativ –Teritoriale - Comuna
Șopârlița jud.Olt,nivel studii superioare,grad profesional superior,coeficient 3,gradatia 5, pe
perioada nedeterminata,raport de serviciu cu norma intreaga.
Art.2. Salariul de baza se stabileste in cuantum de 6240 lei.
Art.3.Atributiile de serviciu sunt cuprinse in fisa postului,anexa nr.1, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata conform prevederilor legale in materie.
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul
Contabilitate,Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Soparlita.
Art.6. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Olt;
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
- Doamnei Dica Liliana;
- Compartiment Contabilitate,Impozite si Taxe Locale

P R I M A R,
Ing. Neagu Cristinel

CONTRSEMNEAZA
pentru legalitate,
SECRETAR -DELEGAT
RADU MARIAN
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