
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA Nr. 46/2014 
privind desemnarea domnului  Vartolomei Sergiu,  inspector (achizitii publice) în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca persoană cu responsabilitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului  
 

 Având în vedere:  
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 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 lit. j) și m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 63 alin. (5) lit. (e) coroborate cu cele ale art. 74 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
f) art.  45 si art. 50 şi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
g) anexa nr. I –familia ocupationala de functii  bugetare „Administratie”,  cap I, lit.A.c  si  Nota  

nr. 2 de  la  subpct. d al  anexei  nr. I, cap I referitoare  la  persoana  cu  responsabilitate in  domeniul 
urbanismului  din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificarile și completările ulterioare; 

h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor; 

i) art. 6, alin.(3) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

j) Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

  k) prevederile art.6 alin.3  si art.7 alin.13 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii (actualizată*)(republicată**);  

  l)  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.7/2011;  

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 și completările ulterioare, 

Anton Vasile, primar al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
                                                       DISPUN: 
Art.1. – Începând cu 16 ianuarie 2014 , se desemnează domnul  Vartolomei Sergiu, inspector  în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului. 

Art. 2. – Salariul  de  baza al persoanei cu responsabilitate in domeniul  urbanismului si  
amenajarii  teritoriului si  al  autorizarii executarii  lucrarilor de  constructii la  nivel  de  comuna se  
majoreaza cu 4  clase de salarizare succesive pe  perioada  de  exercitare a  acestor  responsabilitati. 

Art. 3.

 

 Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Vaslui, d-lui Vartolomei Sergiu şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.
        Muntenii de Sus,  31 ianuarie 2014 

 
 

       PRIMAR,                                             Avizează pentru legalitate:                    
Vasile Anton                                                                          SECRETAR COMUNA; 

                       (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                   Monica Burghelea     
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