
A“,

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
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PRIMAR
D I S P 0 Z I T I E

Privind numirea în funcţia publică de Consilier, clasa I, grad profesional asistent a
Domnisoarei CEAPA RAMONA STEFANIA din cadrul

Compartimentului Stare Civilă, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială

Primarul comunei Peştera, judetul Constanta, Nicoleta VRABIE în calitate de şef al
aparatului de specialitate;

Având în vedere:
— Referatul nr. 9140/28.12.2021 întocmit de doamna NEDELEA ALIS Consilier

superior, având calitatea de îndrumător al funcţionarului public debutant Ceapa
ramona Stefania;

— raportul de stagiu nr.8876/ 15.12.2021 privind activităţile desfăşurate}. pe
parcursul perioadei de stagiu, respectiv 08.12.2020 — 07.12.2021;

— raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr.914l/28.12.2021, cu calificativul;
„corespunzător” obţinut;

— prevederile art.475, lit.”a” din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările;

— Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modiiicările şi completările ulterioare;

— prevederile HCL Peştera nr.4/30.01.2020 privind aprobarea coeficientilor de
salarizare personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Peştera, judeţul Constanţa;

— referatul nr. 9142/28.12.2021 al Compartimentului Resurse Umane, Salarizare;
— Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modiiîcările şi completările;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. 6.) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G.

nr. 57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificările şi completările ulterioare: ,

D i s p u n:
Art.l —(1)Incepând cu data de 01.01.2022 domnisoara CEAPA RAMONA STEFANIA

CNP 2950210132822, se numeşte în funcţia publică de Consilier, clasa I, grad profesional
asistent, coeficient salarizare 1.87, gradatie de vechime O, în cadrul Compartimentului
Stare Civilă,Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială.

(2) Salariu de bază este de 417Olei/lună.
(3) Pe durata derulării raportului de serviciu va beneficia de normă de hrană conform

art.18 din Legea Cadru nr.153 /2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri „

publice.
(4) Atribuţiile postului sunt menţionate în fisa postului, anexă la prezenta.
Art.2 — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcinează

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.3 — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul

prevazut de lege Institutiei Prefectului judetului Constanta, Compartimentului Resurse
Umane, Salarizare, A.N.F.P. Bucuresti si functionarului public.
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Contrasemnează,
Secretar General UAT,

Lenuta PRED

Achizitii
Creion


