ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 77
din 21 octombrie 2021
privind numirea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a D-nei Bartha
Gizella- Imola în cadrul Compartimentului achiziții publice
Primarul comunei Vărgata, județul Mureș,
Văzând:
- raportul final al comisiei de concurs prin care s-a declarat admisă candidata Bartha GizellaImola la concursul organizat în data de 29.09.2021;
- propunerea de numire nr.5586/13.10.2021
- cererea de angajare nr.5618/13.10.2021
Având în vedere:
- prevederile art.11, alin(2), art.76 și art.77 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
- prevederile art 473, art 529 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
In temeiul art 155, alin (5), lit.e).,art.196 alin.(1) litera ,,b,, din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE
Art.1. Începând cu data de 01.11.2021 D-na Bartha Gizella- Imola, având CNP
…………………….se numește în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I,
grad profesional superior, gradația 5, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului de
achiziții publice, cu durata de lucru de opt ore pe zi, cu normă întreagă.
Art. 2 D-na Bartha Gizella- Imola va beneficia de un salariu de bază de 6216 lei (coeficient
de salarizare 2,4), plus indemnizația de hrană în valoare de 347 lei/lună, proporțional cu timpul
efectiv lucrat.
Art.3 Atribuțiile de serviciu ale funcției public e de execuție din cadrul Compart imentului de
achiziții publice sunt cele prevăzute în fișa postului – anexă la prezenta dispoziție.
Art.4 Compartimentul financiar contabil și resurse umane va duce la îndeplinire prezenta
dispoziție .
Art.5 Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului Mureș, Compartimentului
financiar contabil și Resurse umane, persoanei menționate la art . 1, Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici și se aduce la cunoștința publică.

Primar,
Ec.ing.Balogh Istvan

Contrasemnează
Secretar general al comunei,
Komives Tunde

