
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZITIA 

Nr . 40  din 09.02.2015 

referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant corespunzator funcţiilor contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar 

platit din fonduri publice din cadrul Primariei comunei Dumbrava Rosie  si a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,din cadrul Primariei comunei Dumbrava Rosie, 

judetul Neamt 

 

GRĂDINARU IOAN 

PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

              Având în vedere : 

 - Referatul  înregistrat cu nr. 1592 / 09.02.2015 întocmit de secretarul comunei Dumbrava 

Roşie; 

 - prevederile art.26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului 

platit din fonduri publice; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

              În temeiul art.63  alin.(1) lit.,,e,, şi art. 68 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

DISPUN: 
 

       Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant corespunzator functiilor contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice din cadrul Primariei comunei Dumbrava Rosie ,conform anexei 1 la prezenta; 

       Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice ,din cadrul Primariei comunei Dumbrava Rosie, judetul Neamt,conform anexei 2, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

       Art. 3 Dispoziţia se va comunica Instituţiei Prefectului şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi 

prin publicare pe pagina de internet proprie şi prin afişare la avizierul instituţiei.  

          

 

PRIMAR, 

IOAN GRADINARU  

 

 

       Avizat  pentru legalitate, 

                                                                                 Secretar, 

                                          ELENA  CHIRITESCU 

 
R-P:Chiriţescu Elena secretar unitate administrativ teritorială 

Ex. 4/ 09.02.2015 

Dosar: dispoziţii primar 

http://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Regulament_promovare_pers_cont_disp1991_2011.doc

