ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind desemnarea dlui ȚUȚULEA Ion, numit în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior,
gradația 5, în compartimentul Registrul agricol, pentru exercitarea atribuțiilor secretarului comunei Șoldanu în perioada
efectuării concediului de odihnă
Geambaşu Iulian, Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Având în vedere:
 Cererea înregistrată sub nr.1721/27.03.2017 formulată de secretarul comunei Şoldanu, prin care solicită efectuarea
unei prime tranșe de 15 zile din concediul de odihnă aferent anului 2017;
 HCL Şoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
comunei Soldanu şi Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
În baza:
 prevederile art. 44 şi art. 76 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; republicată, modificata
si completata;
 prevederile Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.250/1995 privind concediul de odihna si alte concedii ale
salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicată,
modificată;
 dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.e) şi art.74 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1. - Se desemnează dl ȚUȚULEA ION, numit în funcţia publică de execuţie de inspector, gradul profesional
superior, gradaţia 5, în cadrul compartimentului Registrul agricol al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Soldanu, pentru exercitarea atribuţiilor secretarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în perioada efectuării a 15 zile
din concediu legal de odihnă aferent anului 2017, începând cu data de 01.04.2017.
Art.2. - Dl inspector, ȚUȚULEA Ion, va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va asigura publicitatea și comunicarea prezentei dispoziţii autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Dlui Țuțulea Ion.

PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
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