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D I S P O Z I Ţ I A NR. 85/2017
privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional
debutant, clasa I în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei
Densuş, a d-lui BUGARI CĂLIN-DECEBAL
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara ;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens, prin care se propune numirea în
funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional debutant, clasa I, în cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Densuș, a d-lui Bugari Călin-Decebal,
înregistrat sub numărul 54/85 din 29 iunie 2017;
În baza adresei nr. 26924/2017 privind nominalizarea reprezentanților Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici București în comisia de concurs și comisia de soluționarea
a contestațiilor;
Ținând cont de Raportul final al concursului nr. 1532/27.06.2017, prin care d-l
Bugari Călin-Decebal a fost declarat ADMIS, în urma concursului organizat în data de 26
iunie 2017 – proba scrisă și interviu, pentru ocuparea funcției publice de execuție de
Consilier, gradul professional debutant, clasa I, în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Densuș;
În temeiul prevederilor art. 54, art.55, art. 56 lit.,,d”, ale art. 62 alin 3-5 din Legea
privind Statutul funcționarilor publici, nr 188/1999, republicată(r2), cu modificările și
completările ulterioare, ale art.76 alin. (1), art.77 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
modificată și completată ulterior și a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului
platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanța
de Urgență a Guvernul ui nr. 83/ 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
În baza prevederilor art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (5), litera « e » şi art. 68 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se numește în funcţia publică de execuție de CONSILIER, grad
profesional debutant, clasa I, gradația 1, clasa de salarizare 24, în cadrul aparatului propriu de
specialitate al Primarului comunei Densuş, d-l BUGARI CĂLIN-DECEBAL, începând cu
data de 01 iulie 2017, cu un salariu de bază de 1.450 lei.
Art. 2.- Atribuțiile persoanei numite, sunt cele cuprinse în fișa postului, anexă la
prezenta dispoziție.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare .
Art. 5.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Bugari Călin-Decebal,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş, Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici București şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
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