ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMARIA
DISPOZIŢIA
Nr. 72 din 12.03.2015
privind încadrarea unui paznic în cadrul Serviciului public de pază
IOAN GRĂDINARU
PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ
Având în vedere:
- prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 republicată,cu modificările şi completările ulterioare
privind Codul Muncii,
- Legea -cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010,
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind paza
obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- 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 completările
ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/10.03.2010 privind înfiinţarea Serviciului public de pază ;
Văzând rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de „paznici” în
cadrul Serviciului public de pază , consemnate în procesul verbal înregistrat sub nr. 3183/06.03.2015
În temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (1), lit. “d” şi alin. (5), lit. „e” şi art. 68, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
DISPUN:
Art. 1 Începând cu data de 16 martie 2015
domnul PLAGIE N NECULAI , CNP
1670713270621 se încadrează cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată ca personal
contractual – paznic, în cadrul Serviciului public de pază al comunei Dumbrava Roşie.
Atribuţiile pentru postul de paznic sunt cele prevăzute în fişa postului.
Art. 2 Drepturile salariale (salariul de bază, sporul de vechime, indemnizaţii) ale domnului
Plagie N.Neculai , paznic în Serviciul public de pază sunt:
Salariu de bază
Spor de noapte
Total
25%
salar
975
244
1219
Art. 3 Inspectorul cu atribuţii contabilitate contabil va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispoziţii.
Art. 4 Împotriva prevederilor prezentei dispoziţie se poate face contestaţie la instanţa de
contencios administrativ sau după caz la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii în termen de
30 zile de la data comunicării.
Art. 5 Secretarul comunei Dumbrava Roşie va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
Primar,
IOAN GRĂDINARU
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