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Art.l-Domnul Dobre Gheorghe se numeste in functia publica de executie de
consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta I de saiari zare, gradatia 5, in
cadrul Directiei Coordonare Organizare, Centrui de Informatii pentru Cetateni,
Compartimentul Mass-media, urmare examenului de promovare in clasa I, cu
mentinerea drepturilor salariale avute inaintea promovarii in clasa, conform anexei
care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2-Cuantumul brut al salariului, inclusiv sporuri, stabilite in conformitate
cu prevederile Legii-cadru n-r. 33012009 pentru domnul Dobre Gheorghe se'diminueaza cv25Vo conform Legii nr. 11 g/20I0.
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Presedintele Consiliului Judefean Ialomila,
AvAnd in vedere:
-raportul final al comisiei de examinare nr.

examenului desfasurat pentru promovarea in clasa a
care domnul Dobre Gheorghe a fost declarat ,,admis',:

-prevederile ordinului presedinrelui ANFP lg3zlz0og
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului
clasa a functionarilor publici;

-prevederile art. 68 alin. (1) si (2) din Legea nr. I 88/lggg privind Statutul
functionarilor publici, republicata,cu modificarile si completarile uiterioare;

-prevederile art. 16 din anexa nr. III ra Legea-.ud* nr. 33012009 rprivind
salarizarea unitard. a personalului pldtit din fonduripublice;

-prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 83/30.1 l.Z0l0
privind modificarea Stafului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Ialomita;

-prevederile art. 104 alin. (2) lit. "b" din Legea nr.215/2001, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea rtr.215/2001 a adminisrratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.3-Prezentadispozitie va fi comunicata :
a)persoanei nominalizate la art. I la data de 10.12.2010, data de la care

devine executorie ;

, b)Agentiei Nationale a
lucratoare de la data emiterii.
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Art'4-Directia Coordonare organizare si Direclia Buget Finanfe vor aduce
la indeplinire prezenta dispozitie.
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