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                                                 D I S P O Z I Ţ I A    Nr.109/14.04.2022  
                   cu privire la promovarea  în grad profesional a domnului/doamnei PETRU MARIA din 
funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 4, în funcția publică de 
execuție inspector, grad profesional principal gradația 4, în cadrul Compartimentului contabilitate 
impozite și taxe 
 
              Deacu Costica - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 

               Având în vedere: 
                Art.121 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a, art.122 și art.128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu 
modificările și completările ulterioare; 
                Art.478 alin.(1), (2),(3) și art.534 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
               Ținând cont de raportul final al examenului din data de 04.04.2022, organizat la Primăria Jijila, 
prin care d-na PETRU MARIA a fost declarată admisă; 
               Având în vedere referatul nr.4371/2022, al Compartimentului resurse umane, privind 
încadrarea și stabilirea salriului de bază pentru d-na PETRU MARIA; 
               În baza prevederilor Legii – Cadru nr.153/2017, privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 
      În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

  
                                                                      DISPUN: 
           Art.1.Începând cu data de 01.05.2022, doamna PETRU MARIA, inspector grad profesional 
asistent, gradația 4 în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite promovează în funcția 
publică de execuție, de inspector grad profesional principal, gradația 4, cu  salariul de încadrare brut de 
5.489 lei. 
           Art.2.Atribuțiile funcției publice sunt cele cuprinse în anexă, anexă ce face parte integrantă din 
prezenta dispoziție . 
           Art.3.Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, 
Compartimentului resurse umane, compartimentului contabilitate taxe și impozite, persoanei 
nominalizate la art.1, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 
                              Primar,                            Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Deacu Costică                                           Acriș Dumitru   
        


