
ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CE-IETANI

PRIMAR

DISPOZITIANR.126
din 14 julie 2016

privind numirea d-lui DAN ARON In func4ia de consilier
personal al primarului comunei Chetani

Primarul corn unei Chetani, judetul Mures,
Analizând cererea nr.2306/14.07.2016 depusa de cãtre D-l. DAN ARON,

domiciliat In comuna Chetani satul Chetani nr.344A ,judetul Mures, prin care solicitä numirea in
postul de consilier a! primarului,

Väzând Referatul nr.2307 din 14.07.20 16 Intocmit de cãtre secretarul comunei prin
care solicitã Incadrarea pe postul de consilier personal al primarului pe perioada mandatului
acestuia, a unei persoane cu contract de muncã pe perioada determinatá,

In conformitate cu prevederile H.C.L. Chetani nr.32 din 29.04.20 16 privind
modificarea organigramei i a statului de functii al aparatului de specialitate al Primãriei comunei
Chetani, Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitarä a personaluluiplatit din fonduri
publice,Cap.ll,Seciunea lA/I lit.b) nr.crt.5. i ale art.63 alin.(5) lit.(e) coroborat cu art.66 din Legea
nr.2 15/2001 ,republicata,

In temeiul prevederilor art.68 alin.(l) i ale art.l 15 alin.(1) lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicatä, cu modificãrile i completarile
ulterioare,

dispune:

Art.1. Incepând cu data de 15 julie 2016, Dl. DAN ARON se numete in functia
contractualã de executie de “consilier personal al primarului comunei Chetani”, pe durata
determinatä, pe perioada mandatului primarului, cu un salariu brut lunar de 1.5 18 lei,conforrn fiei
de calcul anexa nr. 1 .la prezenta.

Art.2. Atributiile i responsabilitätile persoanei nominalizate la art.!. sunt
prevazute In anea nr.2.,care face parte integrantã din prezenta dispozitie.

Art.3. Prezenta dispozitie se va comunica persoanei In cauzã, Impotriva cäreia se
poate face contestatie In termen de 30 de zile de Ia cornunicare,la instanta de contecios administrativ.

Art.4. Cu duCerea Ia Indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteazä secretaru I corn unei Chetani

Art.5. Prezenta dispoziie se va comunica,in termenul legal prin grija secretarulul
comunel cätre:

- Institutia Prefectului-Judetul Mure
- D-lui Dan Aron
- Compartirnentul contabilitate
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