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CONSILIUL JTJDETEAN IALOMITA
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind reluarea activitdtii si reincadrarea domnului Lesnic Costel in functia publicb de

executie de consilier juridic. clasa I. grad profesional principal. gradatia 5. in cadrul
Direcfiei Coordonare Organizare. Serviciul Juridic Coordonare Organizare.

Compartimentul Juridic si stabilirea drepturilor salariale in anul 2011

Pregedintele Consiliului Judelean Ialomila,
Avdnd in vedere:
-cererea nr.3394/16.05.2011 a domnului Lesnic Costel, prin care informeazd in scris cd la

data de 01.06.2011 iqi reia activitatea dupd perioada in care a avut raportul de serviciu suspendat;
-prevederile art.16 din Legea-cadru m.284/2010 privind salarizarea unitard a personalului

pldtit din fonduri publice;
-prevederile Legii nr. 285/2A10 privind salarizarea in anul 2}ll a personalului plitit din

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

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

-prevederile Legii nr. 188/1998 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu
modificdrile si complet5rile ulterioare.

in temeiul art. 106 alin. (1) din Legea m. 21512001 a administraliei publice locale,
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1- incepand cu 01.06.2011 domnul Lesnic Costel igi reia activitatea, in condiliile legii,
in cadrul aparatului de sirecialitate al Consiliului Judelean Ialomifa ca urrnare a incetdrii suspendarii
raportului de serviciu.

Art.2-Domnul Lesnic Costel se reincadreazd, in funclia publicd de execulie de consilier
juridic, clasa I, grad profesional principal, gradalia 5, clasa de salarizare 48 (39+9), coeficientul de
ierarhizare 3,19, in cadrul Direcliei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare
Organizare, Compartimentul Juridic si i se stabileqte salariul brut, conform anexei care face parte
integranti din prezenta dispozilie.

Art.3-Domnul Lesnic Costel are obligalia sd respecte prevederile cap IV din Legea rn.
329/2009, precum si a normelor de aplicare a acesteia, dacd este cazul.

Art.4-Prezenta dispozifie va fi comunicatd domnului Lesnic Costel pdna cel tdrziu in data
de 01.06.2011 gi poate fi contestatd in termen de 5 zile de la data luirii la cunoqtinfd, in urmdtoarele
condilii:

-contestafia se depune la sediul Consiliului Judelean lalomila qi va fi solulionatd de
Preqedintele Consiliului Judelean Ialomila in termen de 10 zile lucrdtoare;

-impotriva mdsurilor dispuse de Pregedintele Consiliului Judelean Ialomifa domnul Irsnic
Costel, se poate adresa instanfei de contencios administrativ sau, dupd. caz, instanlei judecdtoreqti
competente potrivit legii, in temen de 30 de zile de la data comuniclrii solufiondrii contestaliei.

Art.S-Direclia Coordonare Organizare gi Direcfia Buget Finanfe vor aduce la indeplinire
prezenta dispozilie.
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