ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
DI SPOZI TI A
Nr. 3. DIN 09.01.2019
privind numirea domnului UNGUREANU FLORIN-DANIEL
ca functionar public de
executie definitiv ,in functia publica de inspector, clasa I gradul profesional asistent gradatia
2 in Compartiment contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice, din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Draganesti
Nechifor Ion- primar al comunei Draganesti, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile :
- art.61 alin.(l) lit."a" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici.republicata;
- art. 101 alin.(l) din Hotararea Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotararii Consiliului Local nr. 44/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
.Administratie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Draganesti, judetul Neamt;
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;
Tinand seama de raportul de stagiu intocmit de domnul Ungureanu Florin- Daniel,ce
cuprinde descrierea activitatii desfasurate de acesta pe parcursul perioadei de stagiu respectiv
04.01.2018- 03.0 1.20 19,inregistrat sub nr.50 din 07.01.2019;
Potrivit referatului nr. 49/07.01.2019intocmit
de domnul Frunza Constantin-Catalin
functionar public clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartiment contabilitate,
impozite si taxe si achizitii pub lice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ,
avand calitatea de indrumator al functionarului public debutant Ungureanu Florin-Daniel;
In baza rezultatului evaluarii respectiv obtinerea calificativului "corespunzator"cuprins
in raportul de evaluare a perioadei de stagiu intocmit de secretarul comunei Draganesti .in care se
consemneaza si propunerea de numire in functia publica definitiva a domnului Ungureanu FlorinDaniel;
In temeiul dispozitiilor art. 63 alin.(l) lit."d", alin.(5) lit."e",art.68 alin.(l) ~i art. 115
alin.(l) lit."a" si alin.(2) din Legea nr.215/2001,a administratiei publice locale.republicata ;
D I S PUN:
Art. 1. Incepand cu data de 03.01.2019 domnul Ungureanu Flori-Daniel avand functia publica
de inspector grad profesional debutant in compartimentul contabilitate, impozite si taxe si achizitii
pub lice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti, judetul Neamt, este
numit functionar public de executie definitiv, in functia publica de Inspector, grad profesional
asistent, gradatia corespunzatoare trensei de vechime 2 .coeficient 1,81 .
Art.2 Atributiile de serviciu ale functiei publice de inspector clasa I, grad profesional asistent,
in cadrul Compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii pub lice, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei,sunt cele prevazute in fisa postului .
Art. 3. Beneficiaza de un salariu de incadrare prevazut de legislatia in vigoare de 3765 lei.
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Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica persoanei in cauza, eompartimentului resurse umane,
eompartimentului finaneiar-eontabil , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, preeum si, dupa
caz,altor persoane si autoritati interesate, prin grija secretarului comunei.
Art. 5. Persoana nominalizata, poate depune in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la
cunostinta a prezentului act administrativ, eventualele contestatii la Institutia Prefeetului - Judetul
Neamt, si in termenul prevazut de Legea nr. 554 din 2004, eu modificarile si completarile
ulterioare, la instanta de eonteneios administrativ a Tribunalului Neamt.
PRIMAR,
ION NECHIFOR

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR,
CRI~TINA GAINA

