ROMÂNIA
JUDE ULăS LAJ
COMUNAăBOCŞA
PRIMAR

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

DISPOZI IAăNr.ă13
din 30 ianuarie 2015
privindănumireaăinăfunc iaăpublic ădeăconducere
de secretar al comunei Bocsa, judetul Salaj
PrimarulăcomuneiăBocşa,
Având în vedere adresa nr. 3667 din 22.01.2015 prin care Agentia Nationala a
Functionarilor Publici Bucuresti comunica propunerea de numire in functia publica de
conducere de secretar al comunei Bocsa, judetul Salaj, a candidatului Vetişan Laura,
declarat admis in urma concursului sustinut in data de 20.01.2015;
Potrivit prevederilor:
 art.62 alin. (2) din Legea nr. 188/ 1999 privind Satutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Anexei nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 9/ 2008 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi
ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.
232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici
în anul 2008;
 Legii nr.284/2010 - Legea-Cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
 art.63 alin.(1) lit.d) si alin. (5) lit. e) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 68 şi 115 (1) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1.(1)- Incepand cu data de 1 februarie 2015 d-na Vetisan Laura se numeste
in funcţia publica de conducere de secretar al comunei Bocşa, judetul Salaj.
(2)- Doamna Vetisan Laura va beneficia de un salariu de bază brut de
1.908 lei/lună, corespunzător funcţiei publice de conducere de secretar al comunei, clasa de
salarizare 72, gradul profesional II, la care se adauga sporul de 15% din salariul de bază pentru
condiţii vătătmătoare.

Art.2- Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform Legii nr.554/ 2004 la
instanţa de contencios administrativ.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
secretarul comunei.
Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
-Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
-d-nei Vetisan Laura;
-Compartiment contabilitate;
-Dosar dispoziţii.

PRIMAR,
BAROU IOAN

