ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ASCHILEU
PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

TAMAS ONORI

D I $ P QZ I T I A nr. 76 din 7 IUNIE 2018
cu privire la incadrarea domnului SUGIU VALENTIN
pe functla publica de executie de CONSILIER I ASISTENT
PRIMARUL GOMUNEI ASCHILEU, Dna, CIGHIR ANA avand in vedere art.
112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata ( r 2) , cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. XVI
alin ( 2) din Legea nr.1il12A03 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu rnodificarile si completarile
ulterioare,
prevederile art. Ill alin ( 8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si
connpletarea Legii nr.27312006 privind finantele publice Locale,
prevederile art. IV din Legea nr. 14012A10 pentru modificarea si completarea
Legii nr" 18811999 privind Statutul functionarilor publici,
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.76112017 pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 61 112008,
Vazand Adresa nr.1231104.04.2018 cu revenire inregistrata sub nr. 1476
din 26.04 "Z}ffi a Agentiei Natiiinala a Functionarilor Publici , prin care s-a
luat la cunostinta de organtzarea concursului pentru ocuparea functiei
publice de executie vacanta pentru data de 4 iunie 2018 , adresa prin
care au fost nominalizatl reprezentantii A.N.F.P. in comisia de concurs si
in comisia de solutionAre a contestatiilor, avand in vedere rezultatele
concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de
CONSII-lER I gradul profesional ASISTENT si Hotararea Consiliului Local
nr.6/30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funetiilor publice pe
anul 2018 din aparatul de specialitate al primarului Comunei Aschileu ,
judetul Cluj, si Hotararea Consiliului Local nr. 2/30.01.2018 de aprobare a
Organignamei s! Statului de Functii ale Consiliului Local Aschileu , judetul
Cluj
in temeiul prevederilor Legii nr.21512001 , privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare
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DISPUNE:

,

A!"t. 1. lncepand cu data de T lUNlE 2018 , domnul SUCIU VALENTIN , se
incadreaza pe functia publica de executie de: CONSILIER clasa.l, gradul
profesional ASISTENT
Art. 2. Cu punere in aplicare a prezentei dispozitii se incredinteaza referent
Biroul contabilitate.
Prezenta Dispozitie se comunica lnstitutiei Prefectului Judetului Cluj ,
Agentiei Nationala a Functionarilor Publici si domnului SUCIU VALENTIN

