
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind majorarea salariului de baza corespunzator transei de vechime in munca pentru

domnisoara Moroianu Mihaela in functia publica de conducere de sef serviciu.
in cadrul Directiei Buget Finante. Serviciul Buget Contabilitate.

Programare si Urmarire Venituri

Preqedintele Consiliului Judelean Ialomifa,
Avdnd in vedere:
-prevederile art.6 alin. (2) Legli nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a

personalului platit din fonduri publice;
-prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitari a personalului pldtit din

fonduri publice;
-prevederile Ordinulur rv. 42/ll din 2011 al ministrului muncii, familiei gi protecliei

sociale qi ministrului finanlelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii m.285/2010 privind salarizarea in anul 2Afi 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 m. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

" Art.l-Domnisoara Moroianu Mihaela, in funclia publicd de conducere de sef serviciu,
clasa I, gradul II, clasa de salarizare 80 (76+4 clase pentru activitatea de control financiar
preventiv), coeficientul de ierarhizare 7,03, in cadrul Directiei Buget Finante, beneficiaza de
majorarea salariului debaza corespunzator transei de vechime in munca.

Art.2-Incepand cu 01 februarie 2011, se stabileqte salariul brut pentru domnisoara
Moroianu Mihaela, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3- Prezenta dispozilie va fi comunicata domnisoarei Moroianu Mihaela qi poate fi
contestatd in termen de 5 zile de la data ludrii la cunoqtin{6, in urmdtoarele condilii :

-contestafia se depune la sediul Consiliului Jude{ean Ialomila;
-contesta[ia va fi solu{ionat[ de Preqedintele Consiliului Judelean Ialomila in termen de 10

zile lucrdtoare;
-impotriva mdsurilor dispuse de Pregedintele Consiliului Judelean Ialomila domnisoara

Moroianu Mihaela se poate adresa instanlei de contencios administrativ sau, dupd caz, instanlei
judecdtoreqti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicdrii soluliondrii
contesta!iei.

Art.4-Direclia Coordonare Organizare qi Direclia Buget Finanfe vor aduce la indeplinire
prezenta dispozilie.
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