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                                     DISPOZI IE 

        privind desemnarea doamnei Coşerea Diana- Raluca în func ia  

      public  de execu ie de inspector clasa l, grad profesional principal 

 

 
           Având in vedere prevederile art.7 lit.a , lit.j şi lit.l, art 9 şi art.10 alin.4, lit.b 
din legea – cadru nr.153/2017 a salarizării  unitare a personalului platit din fonduri 
publice , cu modificarile si completarile ulterioare, 
          inând cont de prevederile art.19, art.76- art.77 din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi prevederile art.55, 
art.56 lit.d şi art.57 alin.1din legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici, rep.(2), cu modificarile si completarile ulterioare, 
         Luând act de hotararea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei  
nr. 2/26.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru func ionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, precum şi a 
indemniza iei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali , 
         inând cont de raportul final al concursului nr.3070/22.05.2018 al comisiei 
de concurs , 
         În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1, art.72 alin.1,art.115 alin.1 lit.a, alin.2 şi  
alin.5- alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicată , cu modificările si completările ulterioare , 
         Viceprimarul comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 
                                           
                                       DISPUNE : 
 
ART.1– Începând cu data de 29.05.2018 se desemnează doamna Coşerea Diana 
Raluca in func ia publică de execu ie de inspector clasa l, grad profesional 



principal, în biroul contabilitate , impozite si taxe din aparatul de specialitate al 
primarului, cu un salariu de bază de 4.490 lei ,gradatia 2, coeficient de salarizare 
2,09. 
ART.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozi ii se 
însărcinează inspectorul resurse umane din compartimentul resurse umane, stare 
civilă şi eviden ă a persoanelor. 
ART.3- Dispozi ia se comunică persoanelor interesate şi institu iilor abilitate prin 
grija Secretarului unită ii administrativ -teritoriale. 
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