
D I S P O Z I Ţ I E 
privind numirea d-nei IVĂNESCU CRISTINA în funcţia publică de execuţie de inspector   clasa I, 

grad profesional superior, gradaţia 2, la Primăria  comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

            

           Văzând  Raportul final nr.10406/11.03.2020 al concursului  de recrutare a funcţiei publice de 

execuţie de inspector  clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului al  Primăriei comunei Bărcăneşti  prin care d-na IVĂNESCU CRISTINA a 

fost  declarată admis, în urma concursului susţinut la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti  în data de 

10 martie 2020 ; 

-Referatul nr.10861/19.03.2020 al Compartimentului Resurse umane al Primăriei Comunei 

Bărcăneşti privind numirea d-nei IVĂNESCU CRISTINA în funcţia publică de execuţie de inspector   

clasa I, grad profesional superior,gradaţia 2 ; 

Având în vedere prevederile : 

-Art.76-77 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.10 şi art.11,alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.528 , art.529 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-H.C.L Bărcănești nr.61/26.11.2018  privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, județul Prahova, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.2 din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 

             În temeiul art.155 alin.5 lit.e şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

            

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta  DISPOZIŢIE. 
 

Art.1. Începând cu data de 23.03.2020 se numeşte d-na IVĂNESCU CRISTINA, CNP 

2820406297325, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, 

gradaţia 2, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,  în cadrul Compartimentului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului al Primăriei comunei Bărcănesti, judeţul Prahova , cu un salariu de bază 

lunar în sumă de 6.217 lei, la care se adaugă proporţional cu timpul efectiv lucrat, indemnizaţie de 

hrană în cuantum de 347 lei brut lunar. 

Art.2. Fişa postului aferentă funcţiei publice este anexă la prezenta dispoziţie . 
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            Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Prahova, potrivit Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările şi completările ulterioare . 

           Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu 

atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

   

 

 

P R I M A R, 

                                                                    Valeriu Lupu                     

                                                                                                                   Contrasemnează: 

                                                                          Secretar general al comunei, 

                                                                                              Nicoleta Savu 

                                                        

 

Bărcăneşti, 19.03.2020 
Nr. 108                                       

                                                

5 exp. 

 

 

 

  

 

 

 
 Luat la cunoștință ,astăzi __________________________,  IVĂNESCU CRISTINA.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


