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PROIECTUL DE DISPOZIȚIE Nr.89/11.03.2022 

             privind numirea  doamnei BARANGĂ TUDORIȚA în funcția publică de execuție de consilier achizitți 
publice, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4,  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din  
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 

 
              DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
 
               Având în vedere: 
         - raportul final al concursului nr.2650/2022, organizat la Primăria Jijila, prin care candidatul BARANGĂ 
TUDORIȚA a fost declarat ,, admis” ; 
        - cererea nr.3170/11.03.2022 a doamnei BARANGĂ TUDORIȚA; 
         - prevederile art.76 și 77 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art.473, art.528 coroborat cu art.529 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
         - 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; 
         - 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; 
        - referatul nr.3176/2022, 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 Barangă Tudorița, este numită în funcția publică  de 
execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4, Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jijila.  
                   (2) Cu aceeași dată doamna Barangă Tudorița va beneficia de un salariu de bază în cuantum de 3409 
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 public 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 Barangă Tudorița și Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici București. 
                              Primar,                 Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Costică Deacu                                 Dumitru Acriș   
         
 

 


