
CONSILIUL JT]DETEAN IALOMITA
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind numirea domnului Petcu Marius-Daniel in funclia de

consilier in cadrul Cabinetului Pre$edintelui
Consiliului Judelean Ialomita

Preqedintele Consiliului Jude{ean Ialomila,
Av0nd in vedere:
-cererea inregistratd la nr. 2369107.04.2A11 a domnului Petcu Marius-

Daniel;
-prevederile art. 105 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice

locale, republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 28412010 privind salarizarea

unitard a personalului pldtit din fonduri publice;
-prevederile Legii nr. 285/2410 privind salarizarea in anul 2011 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 ff. 28512010
privind salarizarea in anul 20ll a personalului pldtit din fonduri publice.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 21512001 a administrafiei
publice locale, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

DISPUNE:

Art.l-Domnul Petcu Marius-Daniel se nume$te in funclia de consilier,
gradatia 3, clasa de salarizare 75 (68+7), coeficientul de ierarhizare 6.22, in
cadrul Cabinetului Pregedintelui Consiliului Judelean Ialomila, in baza unui
contract individual de munca pe duratd determinatS, incheiat in condiliile legii,
incepdnd cu data de 15.04.2011pe durata mandatului presedintelui consiliului
judetean.

Art.2-Se stabileqte salariul brut pentru domnul Petcu Marius-Daniel,
conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art.3-Se stabilesc atribuliile domnului Petcu Marius-Daniel, dupd cum
uttneazl:

a) consultd diferite surse de informalii (manuale de specialitate, site-uri
web, etc.) in vederea realizdrti de materiale de specialitate pe probleme
de administralie publicd qi economice;

b) realizeazd materiale consultative, studii de specialitate in vederea
elabordrii de politici qi strategii pentru indeplinirea obiectivelor
instituliei in perioada urmdtoare;

c) inigiazd,, realizeazd qi concluzioneazd chestionare qi sondaje de opinie pe
probleme specifice de interes jude{ean;

d) elaboreazd analize, sinteze gi evidenle cu caracter statistic pe probleme
din domeniul specific de activitate;



e) colaborcazd, cu structurile Consiliului Judelean Ialomila in vederea
elabordrii materialelor de prezentare a activitdtii desfequrate fur cadrul
instituliei;

0 colaboreazd. cu instituliile publice qi serviciile publice aflate sub
autoritatea Consiliului Judelean Ialomila in probleme specifice
domeniului de activitate al acestora;

g) participd activ la intdlniri, conferinle gi seminarii specifice domeniului
de activitate;

h) iqi perfeclioneazd pregdtirea profesionalS teoreticd gi iqi insuqeqte
deprinderile practice necesare exercitirii activite|i;

i) participd la manifestdri qtiinjifice qi profesionale in vederea desdvdrqirii
pregdtirii profesionale ;

j) organizeazb sesiuni de informare a cetdlenilor pe teme specifice;
k) executd qi alte atribulii, sarcini gi dispozilii la solicitarea preqedintelui

Consiliului judelean.
Art.4-Prezenta dispozilie va fi adusi la cunoqtinld domnului Petcu

Marius-Daniel pane la data de 15.04.2011.
Art.S-Direclia Coordonare Organizare pi Direclia Buget Finanle vor

aduce la indeplinire prezenta dispozilre.
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