
IONSILIUL JTJDET'EAN IALOMITA
RESEDINTE ,

DISPOZITIE
privind numirea doamnei Pavel Stefana in functia publica de executie
de consilier. clasa I. gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.

gradatia 5. in cadrul Directiei Coordonare Organizare. Centrul de
Informatii pentru Cetateni. CompartimentuI pentru

Informatii si Relatii Publice

Presedintele Consiliului Judelean Ialomifa,
Avdnd in vedere:
-raportul final al comisiei de examinare n-r. 7L02111.10.2010, unnare

ramenului desfasurat pentru promovarea in clasa a functionarilor publici, prin
re doamna Pavel Stefana a fost declarata ,,admis";

-prevederile Ordinului presedintelui ANFP 193212009 pentru aprobarea
egulamentului privind organizarea si desfasuratea examenului de promovare in
i&S? & functionarilor publici;

-prevederile art. 68 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
mctionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 16 din anexa nr. III la Legea-cadru m.330/2009 privind
tlarrzareaunitard a personalului pldtit din fonduri publice;

-prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 83/30.11.2010
rivind modificarea Statului de functii al aparatului de spebialitate al Consiliului
rdetean Ialomita;

-prevederile art. 104 alin. (2) lit. "b" din l-e,geanr.21512001, republicata cu
rodificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
rcale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l-Doarnna Pavel Stefana se numeste in functia publica de executie de
rnsilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradatia 5, in
drul Directiei Coordonare Organizare, Centrul de Informatii pentru Cetateni,
lompartimentul pentru Informatii si Relatii Publice, ufinare examenului de
romovare in clasa I, beneficiind de o cregtere de 5Vo a salariului de baza avut
nterior promovarii in clasa, conform anexei care face parte integranta din
rezenta dispozitie.

Art.2-Cuantumul brut al salariului, inclusiv sporuri, stabilite in conformitate
u prevederile Legii-cadru ff. 33012009 pentru doamna Pavel Stefana se
iminueaza cu 25Vo conform Legii nr. 1 1 $DArc.

Art.3-Prezenta dispozitie va fi comunicata :
a)persoanei nominalizate Ia aft. 1 la data de 10.t2.2010, data de la care

evine executorie ;
b)Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Publici in termen de 10 zile

tcratoare de la data emiterii.



Art.4'ulrectla uoordonare urganlzare sr
la indeplinire prezenta dispozitie.

l-Jlrectla uuget flnanle vor aduce
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