ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, județul Călărași
Geambaşu Iulian, Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Având în vedere:
 Referatul nr. 6363/30.12.2016, privind necesitatea organizării concursului pentru ocuparea unui post de natură
contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, județul Călărași;
 HCL Șoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu și ale Serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
În baza:
 prevederilor HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice;
 prevederilor art.10, art.11, art.13 şi anexei I, cap.I, lit.D.b) pct.9 din Legea–cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 dispoziţiilor art.61 alin.(4), art.63 alin.(1) lit.c) şi d), alin.(4) lit.a) şi alin.(5) lit.e), precum şi art.74 alin.(2) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1. – Se organizează concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de natură
contractuală de paznic comunal, clasa de salarizare 12, coeficient de ierarhizare 1,31 din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu, județul Călărași, care va avea loc în datele de 10 februarie 2017, ora
10:00 (proba scrisă), respectiv 13 februarie 2017, ora 10:00 (interviul), la sediul Primăriei comunei Șoldanu.
Art.2. – Anunțul privind concursul se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, într-un cotidian
de largă circulație, la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe site-urile http://www.primaria-soldanu.ro, respectiv
http://www.posturi.gov.ro, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului,
resoectiv, 18.01.2017.
Art.3. – Data limita de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 03 februarie 2017, ora 16:00
Art.4. – Secretarul comunei Şoldanu şi compartimentul financiar-contabil, vor lua măsuri pentru îndeplinirea
prevederilor prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu, Traian HULEA
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