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DISPOZIŢIA NR.41
din 18.05.2016
privind incadrarea, cu contract individual de munca, a doamnei Colda Adriana
în funcţia contractuala de asistent medical comunitar
Având în vedere:
- rezultatul final al concursului de recrutare in vederea ocuparii functiei
contractuale de executie vacanta de asistent medical comunitar organizat de
Primaria comunei Bucium in data de 06.05.2016
Tinand cont de prevederile:
- art. 10, art. 12, alin. 1 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicat;
- Anexa 3 cap.I lit.a) pct.30 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale.
- H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “e”, art.
68, alin.(1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr.215/2001, privind
administraţia public locală, republicată.

DISPUN
Art. 1 - (1) Doamna Colda Adriana, domiciliată în comuna Bucium, sat.
Lupulesti,
nr.45,
judetul
Alba,
având
codul
numeric
personal
2790218010012, se încadrează cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, începând cu data de 19 mai 2016, în funcţia contractuala de
asistent medical comunitar, principal, clasa de salarizare 51, coeficient de
ierarhizare 3,44, gradatia 2 (incadrare clasa 46 coeficient 3,04 la care se
adauga 5 clase de salarizare corespunzatoare gradatiei 2, rezultand clasa de
salarizare 51 si coeficient 3,44).

(2) Persoanei menţionate la alin. (1) i se stabileste un salariu de bază lunar
brut în sumă de 2064 lei, corespunzător duratei normale a timpului de lucru
de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată :
-doamnei Colda Adriana;
- compartimentului financiar – contabil;
- persoanei cu atributii REVISAL din cadrul Primăriei comunei Bucium;
- precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii
554/2004 privind contenciosul administrativ.
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