
CONSILITJL JTJDETEAN IALOMITA
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind reluarea activitdlii $i reincadrarea domnului Hristescu Marius. in functia

publicb de consilier. clasa I. grad profesional principal. gradatia 5. in cadrul
Direcliei Achizilii Fi Patrimoniu. Serviciul Achizilii Publice

si stabilirea drepturilor salariale in anul 2011

Pregedintele Consiliului Judelean lalomila,
Avdnd in vedere:
-cererea nr. 2503112.04.2011 a domnului Hristescu Marius, prin care

informeazd in scris cdla data de 26.04.2011 iqi reia activitatea dupd perioada in
care s-a aflat in concediu pentru incapacitate temporard de munc6;

-prevederile art. 94 alin. (2) si ale art. 96 alin. (1) si (2) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd,, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

-prevederile Legii ff. 285/2010 privind salarizarea in anul 20ll a
personalului pldtit din fonduri publice;

-prevederile Ordinului nr. 42177 din 2011 al ministrului muncii, familiei
gi protecliei sociale qi ministrului finanlelor publice privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.2852A10 privind salarizarea
in anul 2011 a personalului pldtit din fonduri publice.

In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 21512001 a administraliei
publice locale, republicatS, cu moditicdrile si completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.L-Domnul Hristescu Marius iqi reia activitatea in cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelean Ialomifa ca unnare a incetdrii motivului de
suspendare, respectiv concediu pentru incapacitate temporara de munca.

Art.2-Domnul Hristescu Marius se reincadreazd in func{ia publicd de
execulie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradatia 5, clasa de
salarizare 48 (39+9), coeficientul de ierarhizare 3,I9, in cadrul Directiei
Achizitii si Patrimoniu, Serviciul Achizilii Publice.

Art.3-incepdnd cu 26.04.2011 se stabilegte salariul brut pentru domnul
Hristescu Marius, conform anexei care face parte integrantd din prezenta
dispozilie.

Art.4-Dispozi\ia Pregedintelui Consiliului Judelean Ialomila nr.
291102.12.2011, precum gi orice alte dispozilii contrare, iqi inceteazd
aplicabilitatea.

Art.S-Prezenta dispozitie va fi comunicata :
a)persoanei nominalizate la art. 1 pdnd la data de26.04.2011;
b)Agenfiei Nalionale a Funclionarilor Publici in termen de 10 zile

lucritoare de la data emiterii.



Art.6-Direcfia Coordonare Organizare, Direc,tia Buget Finanfe si Directia
Achizilii qi Patrimoniu vor aduce la indeplinire prezenta dispozilie.
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