
ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA CICLOVA ROMANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I E
privind numirea domnului PARVU DUMITRU-DANIEL

in functia publica de executie de consilier I debutant la 
Compartimentul Agricol, Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Ciclova Romana, judetul Caras Severin

        Primarul Comunei Ciclova Romana judetul Caras Severin
        Avand in vedere :

- raportul final nr. 1914 din 17.08.2022 privind concursul organizat de UAT
Ciclova  Romana,  pentru  ocuparea  functiei  publice  Consilier  I  debutant  la
Compartimentul Agricol, Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Ciclova Romana, judetul Caras Severin ;

-  propunerea  de  numire  nr.1938  din  19.08.2022  si  confirmarea  domnului
Parvu Dumitru-Daniel ca la data de 24.08.2022 va incepe activitatea in cadrul UAT
Ciclova Romana, judetul Caras Severin ;

-  HG  nr.611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  si
dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata ulterior

Luand  in  considerare  Legea-cadru  nr.153/2017  privind  salarizarea
personalului platit din fonduri publice

Prevederile art.473, art.528 coroborat cu art.529 din OUG nr.57 /2019 privind
Codul administrativ

In temeiul prevederilor  art.196 alin 1 lit b, art.197 alin 1, art.200  si ale art.473
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

                                                                 D I S P U N :
  

    Art.1.  Incepand  cu  data  24.08.2022,  domnul  Parvu  Dumitru-Daniel se
numeste in functia publica de executie de Consilier I debutant la Compartimentul
Agricol, Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ciclova Romana, judetul Caras Severin.
 Art.2. (1) Salariul de baza brut lunar este in suma de 4.259 lei.



(2) Fisa postului aferenta functiei publice de executie de Consilier I debutant
la Compartimentul Agricol, Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului
de  specialitate  al  Primarului  comunei  Ciclova  Romana,  judetul  Caras
Severin, face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3.  Prezenta  dispozitie  are  caracter  individual  si  poate  fi  atacata  in
termenul  legal  prevazut  de  catre  Legea  nr.544/2oo4,  legea  contenciosului
administrativ.

Art.4. Prezenta se comunica :      
- Compartimentului financiar contabil
- Primar al comunei Ciclova Romana
- Domnului Parvu Dumitru-Daniel
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
- Institutiei Prefectului Judetul Caras Severin

    Nr .72 din 24.08.2022

                  PRIMAR                                                      SECRETAR GENERAL
            Golu Mircea-Catalin                                                  Sirbu Rozica


