
CON$ILruL JUDETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind reincadrarea doamnei Florea Marcela in functia publica de executie de

referent. clasa III. grad profesional principal. gradatia 5. in cadrul Directiei
Coordonare Organizare. Centrul de Informatii pentru Cetateni

Compartiment pentru lnformatii si Relatii Publice.

$i stabilirea drepturilor salariale in anul 2011

Preqedintele Consiliului Judefean Ialomifa,
Avdnd in vedere:
-prevederile Legii-cadru nr. 28412010 privind salarizarea unitard a personalului pldtit din

fonduri publice;
-prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 20II a personalului platit din

fonduri publice;
-prevederile Ordinului nr.42177 din 2011 al ministrului muncii, familiei qi protecliei

sociale gi ministrului finanlelor publiceprivind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.285120L0 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri
publice;

-prevederile Legii nr. 188/1998 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2O01 a administratiei publice locale,
republicatS, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

$g!.!-Doamna Florea Marcela se reincadreazain funclia publica de execufie de referent,
clasa III, grad profesional principal, gradatia 5, clasa de salarizare 28 (19+9), coeficientul de
ierarhizare 1.95, in cadrul Directiei Coordonare Organizare, Centrul de Informatii pentru
Cetateni-Compartiment pentru Informatii s i Relatii Publ ice.

Art.2-Incepand cu 01 ianuarie 2011, se stabileqte salariul brut pentru doamna Florea
Marcela, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3- Dispozifia Preqedintelui Consiliului Judefean Ialomifa nr.23126.01.2010 precum qi
orice alte dispozitii contrare, iqi inceteazd aplicabilitatea.

Art.4- Prezenta dispozifie va fi adusd la cunoqtinfi doamnei Florea Marcela pdnd la data
de 3I.0L2011 qi poate fi contestatd in termen de 5 zile de la data luErii la cunoqtinfd, in
urm[toarele condifii :

-contestafia se depune la sediul Consiliului Judefean Ialomila;
-contestafia va fi solulionatd de Preqedintele Consiliului Judelean Ialomila in termen de

10 zile lucrdtoare;
-impotriva m6surilor dispuse de Preqedintele Consiliului Judefean Ialomifa doamna Florea

Marcela se poate adresa instanfei de contencios administrativ sau, dupd caz, instanlei judecdtoreqti
competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicdrii solufiondrii contestafiei.
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