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DISPOZIŢIA NR.22/28 02 2020
privind  aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de examen pentru ocuparea functiei

publice  de executie de consilier achizitii publice,clasa I,grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului proiecte de dezvoltare,achizitii publice,economia bazata pe
cunoastere si biblioteca din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei

Valcelele

Primarul comunei Vilcelele, judeţul Buzău;
Având în vedere:

         -raportul final al examenului pentru ocuparea functiei publice  de executie de consilier
achizitii publice,clasa I,grad profesional debutant ,inregistrat sub numarul 439/18 02 2020
         - referatul compartimentului financiar contabilitate inregistrat sub nr.585/28 02 2020
        -  prevederile art.42 alin1si 2 din HG nr.611/2008  pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

-In temeiul art.196 alin.1,lit.b din OUG.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

         Art.1. Se aprobă acordarea îndemnizaţiei reprezentand 10% din salariul de bază minim
brut pe tara garantat in plata, fiecărui membru al comisiei de examen, si a persoanei desemnata
secretarul  comisiei de  examen  pentru  ocuparea  functiei  publice   de  executie  de  consilier
achizitii  publice,clasa  I,grad  profesional  debutant  din  cadrul  Compartimentului  proiecte  de
dezvoltare,achizitii publice,economia bazata pe cunoastere si biblioteca din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Valcelele, numiti prin Dispozitia nr.4/17 01 2020
         Art.2. Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei  Vilcelele,  judetul  Buzau va stabili  prin calcul  nivelul  îndemnizaţiilor,  în raport  cu
salariul  de  bază  minim brut  pe  tara  garantat  in  plata  şi  va  duce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei dispoziţii.
         Art.3.  Secretarul  general  al  comunei  va face  publică,  va transmite  autorităţilor  şi
persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii.

               Primar,                                                                    Avizat pentru legalitate,
           Spita Dumitru                                                                         Secretar general
                                                                                                 Avram Diana Luminita
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