ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I A nr. 21
din 27 ianuarie 2021
privind: numirea d-lui DELIVER GABRIEL-ADRIAN in funcția publică de
execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent in aparatul de specialitate
al Primarului comunei Oancea, județul Galați
Chiriloaie Victor , primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin
sentința civilă nr.65/2020;
Având in vedere referatul de specialitate inregistrat la nr.213/21.01.2021 ;
Având in vedere Raportul final al comisiei de concurs inregistrat la nr.111
din 14.01.2021 prin care s-a declarat ”ADMIS” candidatul Deliver Gabriel-Adrian
pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional
asistent;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Oancea nr.23 din 29.06.2020
privind modificarea structurii organizatorice și a statelor de functii din aparatul de
specialitate al primarului comunei Oancea si serviciile publice locale ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Oancea nr.3/2020 privind:
stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici, personalul contractual din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Oancea și din serviciul public al
Consiliului Local al comunei Oancea care se aplică începând cu data de 1 februarie
2020;
Având in vedere prevederile:
- art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.473 ; art.528 alin.(1) și (2); art.529 alin.(1) si (2) din OUG.nr.
57/2019 - privind Codul administrativ;
- art.76-77 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- art.155 alin.5 lit.e din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu
modificări și completări ulterioare;
In baza art.196 alin.1 lit.b din OUG.nr.57/2019- privind Codul administrativ,
cu modificări și completări ulterioare;

DISPUNE
Art.1 Incepând cu 01.02.2021, d-l Deliver Gabriel Adrian se numește în
funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent in cadrul
Compartimentului financiar-contabil impozite și taxe.
Art.2 Programul de lucru este 8,00 – 16,00, raportul de serviciu este cu
normă întreagă. Atribuțiile funcției sunt stabilite prin fișa postului – anexă la
prezenta dispoziție.
Art.3 Drepturile salariale ale d-lui Deliver Gabriel Adrian sunt stabilite in
cuantum brut/lunar de 4.444 lei.
Art.4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de
compartimentul financiar contabilitate.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții Instituției Prefectului Județul Galați,
d-lui Deliver Gabriel Adrian și altor instituții publice interesate va fi asigurată de
către secretar Dima Elisabeta.

PRIMAR,
Victor Chiriloaie.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Elisabeta Dima.

