
DISPOZITIE

CONSILIT]L JUDETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

inata. a domnulu iasu Em
in functia de consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

Consiliului Judetean Ialomita

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita,
AvAnd in vedere:
-cererea inregistrata la nr. 1443/0L03.2010 a domnului Plliasu Emanuel-

Eduard;
-prevederile Dispozitiei nr. 95/26.0I.2010 privind suspendarea de drept a

contractului individual de munca pe perioada determinata pentru domnul Bucur
Iulian, consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui Consiliului Judetean
Ialomita, pe perioada desfasurarii contractului de management in functia de
Director coordonator in cadrul Oficiului Judetean de Ameliorare si Reproductie
in Zootehnie Ialomita;

-prevederile art. 105 din Legea nr. 2I5/200I a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitard. a
personalului pldtit din fonduri publice;

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/200I a administrariei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l-Domnul Plaiasu Emanuel-Eduard se numeste in functia de consilier
in cadrul Cabinetului Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita. in baza unui
contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii,
incepand cu data de 03.03.2010, pana la revenirea titularului la post si i se
stabileste salariul conform anexei care face parte integranta din prezenta
dispozitie.

Art.2-Se stabilesc atributiile domnului Plaiasu Emanuel-Eduard, dupa
cum urTneaza :

a) consultd diferite surse de informalii (manuale de specialitate, site-uri
web, etc.) in vederea realizdni de materiale de specialitate pe probleme
de administrafie publici qi economice;

b) realizeazd materiale consultative, studii de specialitate in vederea
elabordrii de politici gi strategii pentru indeplinirea obiectivelor instituliei
in perioada urmdtoare;

c) Inifiaz6,, realizeazd qi concluzioneazd chestionare gi sondaje de opinie pe
probleme specifice de interes judelean;

d) elabore azd. analize, sinteze gi evidenfe cu caracter statistic pe probleme
din domeniul specific de activitate;

e) colaboreazd cu structurile Consiliului
elabordrii materialelor de prezentare a
instituliei;
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0 colaboreazd cu instituliile publice qi serviciile publice aflate sub
autoritatea consiliului Judefean Ialomiga in probleme specifice
domeniului de activitate al acestora;

g) participd activ la intdlniri, conferinle qi seminarii specifice domeniului de
activitate;

h) iqi perfecfioneazd pregdtirea profesionald teoreticd qi ?qi insuqegte
deprinderile practice necesare exercitdrii activitdlii ;

i) particip6 la manifestdri gtiinlifice qi profesionale in vederea desdvflrqirii
pregdtirii profesionale ;
organizeazd sesiuni de informare a cetdfenilor pe teme specifice;
executd 9i alte atribufii, sarcini qi dispozilii ia solicitarea pregedintelui
Consiliului judefean.
Art'3-Directia Coordonare Organizarc, Directia Buget Finante si

persoarla nominalizata Ia art. 1 vor aduce la indeplinire preveierile prezentei
dispozitii.
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