
CONSILruL JUDETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca a domnului
Bereznicov Daniel in funcfia publica de executie de consilier. clasa I. grad profesional

superior. gradatia 4. in cadrul in cadrul Directiei Achizitii si Patrimoniu.
Compartimentul Patrimoniu Public si Privat

Preqedintele Consiliului Judelean Ialomifa,
Avdnd in vedere:
-prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2Oll a

personalului platit din fonduri publice;
-prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitard a personalului pl5tit din

fonduri publice;
-prevederile Ordinului nr. 42/77 din 2011 al ministrului muncii, familiei qi protecliei

sociale qi ministrului finanlelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din
fonduri publice;

-prevederile Legii nr. 188/1998 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:
Art.L-Domnul Bereznicov Daniel avanseaza in gradatia corespunzatoare transei de

vechime in munca, avind funclia publicd de execufie de consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradatra 4, clasa de salarizare 58 (50+8), coeficientul de ierarhizare 4,09, in cadrul
Directiei Achizitii si Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public si Privat.

Art.2-incepand cu 01 februarie 2011, se stabileqte salariul brut pentru domnul Bereznicov
Daniel, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3- Prezenta dispozilie va fi comunicata domnului Bereznicov Daniel qi poate fi
contestatd in termen de 5 zile de la data ludrii la cunoqtinfd, in urmdtoarele condilii :

-contestalia se depune la sediul Consiliului Judelean Ialomi{a;
-contestafia va fi solufionatd de Preqedintele Consiliului Judelean Ialomifa in termen de l0

zile lucrdtoare;
-impotriva mdsurilor dispuse de Preqedintele Consiliului Judelean Ialomila domnul

Bereznicov Daniel, se poate adresa instanfei de contencios administrativ sau, dupd caz, instanlei
judecdtoreqti competente potrivit legii, in termen de 30 de zlle de la data comunicdrii soluliondrii
contesta!iei.

Art.4-Direclia Coordonare Organizare qi Direcfia Buget Finanle vor aduce la indeplinire
prezenta dispozilie.
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