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                                                D I S P O Z I Ţ I A    Nr.87/11.03.2022 
privind numirea doamnei CLOȘCĂ VALENTINA în funcția contractuală de execuție vacantă, cu 

normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad profesional debutant, 
gradația 2, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul 

proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri 
administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 

        
              DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 

 
  Având în vedere: 
        -prevederile art. art.12 alin. (2), art.82, art.83 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        - prevederile art.554 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
        - prevederile art.5 alin.(3) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori 
de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță 
cu atribuțiile ce revin autoritățiilor administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea 
funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective ; 
         - dispozițiile art.2,alin.(1), lit.a), art.10 alin.(4), art.11 și art.38 alin.(3), lit.e), alin.(7) și ale anexei VIII din 
Lege cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         - H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor genereale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte, profesionale imediat superioare a personalului contractual, din sectorul bugetar, plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
            Ținând cont de :  
           - adresa nr.2870/03.03.2022 a Instituției Prefectului – Județului Tulcea, prin care se comunică adresa 
nr.446/26.02.2022 cu punctul de vedere al Administratiei Județene a Finanțelor Publice,cu privire la solicitarea 
Primariei comunei Jijila,făcută prin adresa nr.2138/09.02.2022. 
        - adresa nr.2607/25.02.2022 a Ministerului Finanțelor,Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția 
Regională Finanțelor Publice Galați-Serviciul Sinteză și asistență elaborării și execuției Bugetelor locale,prin care 
se face referire la prevederile art.20 alin.(1) din Legea nr.273/2006 -legea finanțelor publice locale : ”pe baza 
principiului autonomiei locale financiare ,autoritățile administrației publice locale au competențe și 
responsabilități în ceea ce privește administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuției bugetare,în 
condiții de eficiență ,precum și stabilirea opțiunilor și priorităților în aprobarea și efectuarea cheltuielilor publice 
locale,prin compartimentele proprii de specialitate”,precum și la prevederile art.23 arătând răspunderea 
răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la angajarea,lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în 
limita creditelor bugetare aprobate și ale art.5 alin.(3) din același act normativ. 
În baza: 
           - raportul final al concursului de recrutare organizat la Primăria Jijila în data de 31.01.2022  prin care 
candidatul CLOȘCĂ VALENTINA  a fost declarat ,, admis” ; 
        - cererea nr.3088/10.03.2022 a doamnei CLOȘCĂ VALENTINA;   
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Jijila nr.18/28.02.2022 privind modificarea Organigramei și a 
Statului de funcții; 
         - Hotărarea Consiliului Local al comunei Jijila nr.45/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jijila; 



         -Hotărârea Consiliului local al comunei Jijila nr.17/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comueni 
Jijila pe anul 2022; 
        - referatul nr.3089/2022, întocmit de consilier Enache Viorel din cadrul Compartimentului Resurse Umane 
 - referatul nr.3089/2022, întocmit de consilier Enache Viorel din cadrul Compartimentului Resurse 
Umane  
       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.(1) Începând cu data de 14.03.2022, doamna CLOȘCĂ VALENTINA, este numită în funcția 
contractuală  de execuție vacantă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, gradația 2, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul 
proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 
                   (2) Cu aceeași dată doamna CLOȘCĂ VALENTINA va beneficia de un salariu de bază în cuantum de 
3207 lei conform prevederilor Legii-cadru nr.153/2017și anexa 1 la H.C.L. 45/2017, la care se adaugă 
indemnizația de hrană conform Legii-cadru nr.153/2017. 
           Art.2.Funcționarul contractual numit la art.1 va exercita atribuțiile prevăzute în fișa postului prevăzută în 
Anexă care face parte integrantă din prezenta dispoziție.            
           Art.3.Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și 
Compartimentul Contabilitate. 
           Art.4.Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea, Compartimentului 
Resurse Umane, Compartimetului Contabilitate, doamnei CLOȘCĂ VALENTINA și va fi adusă la cunoștință 
publică prin publicarea în M.OL. 
 
 
 
 
 
                               Primar,                                                        Contrasemnează  
                        Costică Deacu                                       Secretar general al comunei Jijila  
                                                                                                        Dumitru Acriș   
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


