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CONSILruL JI'DETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind numirea prin redistribuire pe perioada nedeterminata a domnului

Stoian Fanel Marian in functia publica de executie de consilier, clasa I. gradul
profesional superior, gradatia 5. clasa de salarizare 59. in cadrul Directiei

Buget Finante. Serviciul Buget Contabilitate. Programare si Urmarire
Venituri. Compartimentul Buget Contabilitate

Presedintele Consiliului Judefean Ialomila,
Avdnd in vedere:
-Ordinul presedintelui ANFP nr.2706128.12.2010 prin care se dispune

\r redistribuirea pe perioada nedeterminata a domnului Stoian Fanel Marian, in
postul aferent functiei publice corespunzatoare categoriei functionarilor
publici de executie de consilier, clasa I, grad professional superior, in cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita;

-prevederile art. 104 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art. 6 din Anexa nr. I la"Legea-cadru nr. 28412010 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

-prevederile Legii nr. 28512010 privind saLarizarca in anul 2}ll a
personalului platit din fonduri publice;

-prevederile art. 104 alin. (2)Iit. 'b" din l-egeam.215/2001, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea m. 215/2001 a administratiei

\J 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.L-Domnul Stoian Fanel Marian se numeste in functia publica de
executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, clasa de
salarizarc 59, in cadrul Directiei Buget Finante, Serviciul Buget Contabilitate,
Programare si Urmarire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate, urmare
redistribuirii pe perioada nedeterminata.

Art.2-Drepturile salariale pentru domnul Stoian Fanel Marian vor fi
stabilite conform normelor metodologice de aplicare a Legii ru.285/2010.

Art.3-Prezenta dispozitie va fi comunicata :
a)persoanei nominalizatela art. 1 la data de 17.01 .2011, data de la care

devine executorie :
b)Agentiei Nationale a Functionarilor Fublici Publici in termen de 10

zile lucratoare de la data emiterii.



Art.4-Directia Coordonare Organizare
aduce la indeplinire prezenta dispozitie.

si Direclia Buget Finanfe vor
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Emisd la Slobozia
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