
ROMANIA 
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS  
PRIMAR               

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei 
Muntenii  de  Sus, judetul Vaslui, de catre d-ra   BURGHELEA MONICA, consilier 
superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de  Sus  

DISPOZIŢIA NR.  1/2014 

 
 având în vedere: 

- avizul nr. 47557/2013 conexat  cu 45466/2013  al  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 
pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere, de secretar al comunei Muntenii 
de  Sus, judetul Vaslui, de catre d-ra BURGHELEA MONICA; 

- art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, republicată; 
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009; 
-art. 92 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 -art.III, alin.(1) din OUG nr.90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei 

publice; 
 -art. 2, art. 25, alin.(1), (2) si (3) si art. 33, alin.(3)  din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitara a personalului platit din fonduri publice; 
 - art. 1, alin. (1)  si art.5, alin.(1)  din Ordonanta de Urgenta nr. 103/14.11.2013 privind salarizarea 

personalului  platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 
publice; 

- Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia 
proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul comunei Muntenii de Sus, aprobat 
prin Dispozita primarului nr.275/2013; 
     în temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. „e”, alin. (5) lit. „ e”, art. 68 alin. (1) 
şi art. 115 alin. (1) lit. „ a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

Anton Vasile, primar al comunei Muntenii de  Sus, judetul Vaslui; 
DISPUN: 

Art. 1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2014 d-ra  BURGHELEA MONICA, consilier superior 
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii  de  Sus, exercita, cu caracter temporar, 
functia publica de  conducere de secretar al comunei Muntenii  de  Sus, judeţul Vaslui, pana la organizarea 
concursului pentru ocuparea postului vacant, dar nu mai mult de 6 luni de la data de 01 ianuarie 2014. 
 Art. 2.Secretarul promovat temporar pe o funcţie publică de conducere,  beneficiază de drepturile 
salariale aferente funcţiei, respectiv gradul II, gradatia 3,  clasa de salarizare 72, cu un salariu de bază 
brut  lunar de 1.868 lei. 
 Art. 3. D-ra Burghelea Monica  va îndeplini atribuţiile stabilite prin fişa postului, prevazuta in 
anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
 Art. 4. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a 
prezentei dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitara a personalului platit din fonduri publice. 
 Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei şi de  compartimentul 
financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii  de  Sus, judeţul 
Vaslui. 

                                                           Muntenii  de Sus,  10 ianuarie 2014 
    Primar,         Avizat pentru legalitate
Vasile Anton                    SECRETAR  cu exercitare temporara de atributii,       

, 

         Monica  Burghelea 
Red./Dact. B.M. 
Ex.2. 
Ds.A8/2014 
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