
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI LUNCA-ILVEI 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
Privind numirea doamnei Rus Cristina- Anicuta in functia de 

Inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii la Primaria 
Comunei Lunca llvei , Compartiment Cresa pentru copii 

Lupsan Flaviu primarul comunei Lunca-llvei, jud. Bistrita-Nasaud 
Avand in vedere: 
- referatul secretarului comunei Lunca llvei inregistrat sub nr.4662 din 25.07. 

2018 prin care propune numirea doamnei Rus Cristina- Anicuta in functia de 
inspector de specialitate gr. II - Sef cresa pentru cop ii - compartiment Cresa 
pentru copii 

- raportul final al concursului organizat la data de 23 iulie 2018 pentru ocuparea 
functiei vacante de inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii , 
inregistrat sub nr. 4579 din 23.07.2018 
- prevederile Dispozitiei nr. 160 din 04.07.2018 a Primarului comunei Lunca llvei 
privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea 
contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gradul 
II - Sef cresa pentru copii - compartiment cresa pentru copii 
- Prevederile Titlului II , art.41, art.42 din Hotararea de Guvern 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile 
publice; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Lunca llvei nr. 9 din 
16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lunca 
llvei pe anul 2018 

prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Lunca llvei nr. 27 din 
20.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lunca llvei pe anul 2018 
- prevederile art. 1 O alin.(4), art.36, art. 37 §i 38 din Legea-Cadru nr.153 /2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- prevederile art.1 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.846/2017 , pentru 
stabilirea salariului de baza minim brut pe \ara garantat Yn plata; 
- prevederile H.C.L. Lunca llvei nr.5/25.01.2018 privind stabilirea salariului de ·  
baza pentru func\iile publice §i contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Lunca llvei, lncepand cu 01 .01 .2018 



In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit."c", alin.(4) lit."a", alin.(5) lit. ,.e", art. 68 
alin.(1) i;;i art.115 alin.(1) lit."a" din Legea nr.215/2001 privind adrninlstratla 
publica locala, republicata, cu rnoditicarile i;;i completarile ulterioare; 

DISPUNE: 

ART. 1 lncepand cu data de 25 iulie 2018 doamna Rus Cristina- Anicuta , se 
numeste pe perioada nedeterminata in functia de executie de Inspector de 
specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii la Primaria comunei Lunca llvei - 
compartiment cresa pentru copii , gradatie 5 si beneficiaza de un salariu de 
baza de 4940 lei. 
ART. 2 Fisa postului aferenta functie de executie ocupata de doamna Rus 
Cristina - Anicuta este prevazuta in anexa care face parte integranta la 
prezenta dispozitie. 
ART. 3 lmpotriva prezentei dispozitii persoana nemultumita se poate adresa 
instantei competente de contencios administrative. 
ART. 4 Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentei dispozitii se incredinteaza 
secretarul comunei Lunca llvei si contabilul Primariei Comunei Lunca llvei. 
ART. 5 Prezenta dispozitie se comunica cu : 

Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Lunca llvei 
Doamna Rus Cristina- Anicuta 
lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud 

Avizat de legalitate secretar 

Griga Claudia R. 
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Nr. 167 
Din 25.07.2018 



ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA LUNCA ILVEI 

SECRET AR 

NR. 4662 /25.07.2018 

REFERAT 

Privind numirea doamnei Rus Cristina- Anicuta in functia de 
Inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii la Primaria 

Comunei Lunca llvei , Compartiment Cresa pentru copii 

Subsemnata Griga Claudia avand functia de secretar al comunei Lunca llvei 
Avand in vedere : 

- raportul final al concursului organizat la data de 23 iulie 2018 pentru ocuparea functiei vacante 
de inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii , inregistrat sub nr. 4579 din 
23.07.2018 
- prevederile Dispozitiei nr. 160 din 04.07.2018 a Primarului comunei Lunca llvei privind numirea 
comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului 
vacant de Inspector de specialitate gradul II - Sef cresa pentru copii - compartiment cresa pentru 
cop ii 
- Prevederile Titlului II , art.41, art.42 din Hotararea de Guvern 286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor contractale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fondurile publice; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Lunca llvei nr. 9 din 16.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2018 
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Lunca llvei nr. 27 din 20.03.2018 privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lunca llvei pe anul 2018 
- prevederile art. 10 alin.(4), art.36, art. 37 §i 38 din Legea-Cadru nr.153 /2017 privind 
salarizarea personalului pl a tit din fondur! publice; 
- prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului Romilniei nr.846/2017 , pentru stabilirea salariului de 
baza minim brut pe tara garantat in plata; 
- prevederile H.C.L. Lunca llvei nr.5/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza pentru 
func\iile publice §i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca 
llvei, incepilnd cu 01.01.2018 

PROPUN: 

Numirea in functie a doamnei Rus Cristina- Anicuta , respectiv in functia de executie de 
inspector de specialitate gradul II- Sef cresa pentru copii , gradatie 5 , pe perioada 
nedeterminata cu un salariu de baza de 4940. 

SECRET AR 
GRIGA CLAUDIA 


