
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

        D I S P O  Z  I Ţ I A   nr.   47/2014 
privind  încadrarea domnisoarei CUCOS   RODICA,  pe perioada determinata, în funcţia 
contractuală de referent I (camin cultural  si  relatii  cu  publicul), din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus,  judeţul Vaslui  

  
          Având în vedere: 
 - procesul-verbal nr. 365 din 27 ianuarie 2014 privind  rezultatul  concursului pentru  ocuparea  
postului de referent I (camin  cultural  si  relatii  cu publicul),  pe perioada  determinata,  in  urma  careia 
d-ra Cucos  Rodica  a  fost  declarata  admisa; 

- art.10, 11 şi  33 şi ale anexei nr.IV – familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultura ”, anexa 
IV, cap.V, lit.b) – salarizare functii  de  executie, din  Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 

- anexei nr. IV lit. b), A, nr. crt. 3 (salarii de baza  pentru functiile  de  specialitate  din case de 
cultura, camine culturale si  alte  institutii de cultura) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 

- Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 

- 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; 

- prevederile Hotararii de Guvern 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;      
 - art.  82, alin. (10, (2) si (3)  si art. 83, lit. „h” din Legea  nr. 53/2003 –Codul muncii,  modificat  
si  completat  prin Legea nr. 84/2011;          
 - Hotararea Consiliului Local nr. 42/30.08.2013  privind  aprobarea organigramei, numarului de 
posturi si a statului  de functii a personalului din aparatul de specialitate a primarului; 

     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, judeţul Vaslui; 

D I S P U N : 
Art. 1. – Începând cu data de 01.02.2014, domnisoara CUCOS RODICA, se încadrează pe  

perioada  determinata,  în funcţia contractuală de referent I (camin  cultural  si  relatii  cu publicul), 
clasa de salarizare 22, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, cu un venit brut lunar de 850  lei. 

Art. 2. – Atributiile  sunt  prevazute  in  Fisa  postului,   anexa  la  prezenta  dispozitie. 
 Art.3. - Contestaţia la dispoziţie poate fi depusă  în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă 
a actului administrativ de încadrare şi stabilire a drepturilor. 

Art.4. – Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către secretarul comunei, care va efectua 
operaţiunile necesare în programul REVISAL şi de către consilierul (contabilul) primăriei, care va 
întocmi statele de plată. 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si  persoanei menţionate la art. 1.  
       Muntenii  de  Sus,  31  ianuarie 2014  
                  PRIMAR,                                        Avizează pentru legalitate:                    

Vasile Anton                                                     SECRETAR COMUNA;   
                                                                     Monica Burghelea     
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