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DISPOZITIA Nr. 95 /2022 
Din 09.05.2022 

Privind numirea domnului POP CLAUDIU - VICTOR 'in functia publica de executie de 
consilier , clasa I, grad profesional superior la compartimentul agricol din aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Valea Chioarului ,Judetul Maramure� 

Primarul Comunei Va lea Chioarului, judetul Maramure�, domnul loan Sorin BURDE; 

Constitutia Romaniei ,art.(120) si art. (121); 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/ l 997 ; 
Raportul final al concursului nr. 2609 /03.05.2022, prin care s-a declarat "ADMlS" 

candidatul POP CLAUDIU - VICTOR , pentru ocuparea functiei publice de executie de 
Consilier, clasa I, grad profesional superior , la compai1imentul agricol din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului, judetul Maramures; 

Hotararea Consiliului local al comunei Valea Chioarului nr.13 din 17.03.2021 privind 
modificarea Organigramei, a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Valea Chioarului, judetul Maramure�; 

Hotararea Consiliului local al Comunei Valea Chioarului nr. 7/2022 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Valea Chioarului , pe anul 2020. 

Hotararea Consiliului local al comunei Valea Chioarului nr.7/2020 privind stabilirea 
salariilor de baza a functionarilor publici �i personalului contractual din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Valea Chioarului �i serviciilor publice din subordinea Consiliului local, 
conform Legii nr. 153/2017. 

H.G. 6 I 1/2008 - art.76 si 77 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

O.U.G. nr. 57/2019 - art. 388 alin.(2), privind Codul Administrativ; 
Legea-Cadru nr. 153/2017 - art. 11 alin. (I), art.10,art. 16 alin.(\-9),art.19, anexa VIII 

cap.I lit.A pct.Ill si cap. II lit.A pct. IV privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice; 

Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata. 

Ordonanta de Urgenta nr. 130 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificarile �i completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.155 al in.( 1) ,lit. ( d), alin. (5) lit. (a) s,i ( e) , art.196 alin.( 1) lit. 
(b), art. 197 alin.(1) s,i alin.(4), art. 199 alin.(I)  s,i (2), art. 200, art. 409 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CIDOARULUI, judetul Maramure�, 
emite prezenta Dispozitie: 



Art.1. Incepand cu data de 16.05.2022 , se nume$te pe perioada nedeterminata 'in fullctia 
publica de executie de collsilier , clasa I, grad profesional superior, gradatia 2 , la 
compartimelltul agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valea Chioarului 
,Judetul Maramure� domnul POP CLAUDIU - VICTOR , cu domiciliu Ill Mun. Baia Mare , 
Bid. Republicii , nr, 27, ap. 5, judetul Maramure�, identificat cu CI seria MM, nr. 00000, 
eliberat de SPCLEP Baia Mare , la data de 14.06.2018, CNP - 100000000000. 

Art. 2. Cu aceaasi data se stabilesc drepturile salariale corespunzatoare functiei publice 
pentru domnul POP CLAUDIU - VICTOR , care va beneficia de un salariu de baza brut Ill 
cuantum de ( coeficiellt 2 + grad.2 vech. = 2,257 x 2300 ) = 5191 lei+( indemllizatia de hrana = 

34 7) = 5538 lei brut/luna . 
Art.3.Indemnizatia de hralla se melltine la nivelul lunii decembrie 2019 'in valoare de 

34 7 lei �i se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat 'in luna anterioara,. 
ART.4. Fisa postului se anexeaza la prezenta Dispozitie. 
ART.5. Doamna Munteanu Mirela secretarul general al comunei Valea Chioarului si 

compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Valea Chioarului, judetul Maramures, vor duce la indeplinire prevederile prezentei Dispozitii. 

Art. 6. Prezenta dispozitie se comunica: 
lnstitutia Prefectului - Judetul Maramure$; 
Compartimentului contabiliate-venituri; 
ANFP 
Domnului Pop Claudiu-Victor ; 

loan Sorin BU 












