
ROMANIA  
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
P R I M A R  
 

D I S P O Z I T I A   nr. 5/2014  
privind desemnarea  secretarului  comunei ca persoană responsabilă cu 
 completarea si transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 21 si art. 24 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) 

lit. d) şi alin. (5) lit. e), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

f) art. 16 alin. (2) si art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, 
cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul 
general de evidentă a salariatilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1105/2011; 

h) 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 Dispozitia primarului nr. 
275/2013, 

 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)  din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare 
      Anton  Vasile, Primarul  comunei Muntenii de Sus 
 

D I S P U N: 
 

  Art. 1. - Se desemneaza d-ra BURGHELEA MONICA,  secretar al   comunei 
cu exercitare temporara de atributii, persoană responsabilă cu completarea si 
transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor. 

    Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local 
Muntenii de Sus, judetul  Vaslui. 

Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 

 

 

 

 

Red. B.M.                                Dact.B.M.                                                                                                                                                                                                                           
Ex.5                           Ds. 
A8/2014 

       PRIMAR,                                          Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                                      SECRETAR COMUNA 
                     (cu exercitare temporara de atributii)              
                                                                                      Monica Burghelea               


