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D I S P 0 Z I T I E
Privind numirea în funcţia publică de ConsilierAchizţii Publice şi mutarea deiinitivă a domnului

LUNGU MIHAI, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice

Nicoleta VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa;
Având în vedere:

— referatul de necessitate nr.8743/13.12.2021;
— acord scris al funcţionarului public nr.8744/ 13. 12.2021;
— Referatul compartimentului Resurse Umane, Salarizare înregistratsub nr. 87745 / 131%.2021 ;
- Prevederile HCL nr.77/24.09.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al

aparatului de specialitate al comunei Peştera;
- art.502, alin.(l), lit.”d”, alin.(6), art.507,alin.(1) alin.(4), lit.”a” şi alin.(6) din OUG nr.57/2019

— Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.409 şi art.610 din OUG nr.57/2019 — CodulAdministrativ, cu modificările şi completările

ulterioare.
- Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.155, alin.(5), lit.”e”, art.196, alin.(l), lit.”b” , art. 197, alin.(1} şi alin.(4) şi

art.199 din OUG 111257]20 19 privind CodulAdministrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1 - Incepând cu data de 15.12.2021 se numeşte în funcţia publică de Consilier achiziţii
publice clasa I, grad profesional asistent, ID POST 444749, domnul LUNGU MIHAI şi mutarea
definitivă în cadrul Compartimentului Achizitii Publice de la compartimentul Fonduri Europene.

(2) Fisa postului anexă la prezenta va stabilii atribuţiile de serviciu ale funcţionarului public.
(3) Coeficientul de salarizare este de 2.02, gradaţie de vechime 2.
Art.2 —- CU aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. .,

Art.3 — Impotriva prevederilor prezentei dispoziţii, domnul LUNGU MIHAI, se poate adresa
instanţei de contencios administrativ.

Art.4 —- Secretarul general UAT va transmite prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de lege
Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, Compartimentului Resurse Umane şi Buget—Finanţe,
Contabilitate Salarizare, A.N.F.P. Bucuresti si functionarului public.
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