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                                     DISPOZIŢIE 

      privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante de  

              conducere de şef birou contabilitate , impozite şi taxe 

 

 

         Având în vedere prevederile art.87 alin.2 lit.e, art.92 alin.1 şi alin.2 din legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (rep.2), cu modificarile si 

completarile ulterioare , precum şi prevederile art.30 din legea nr.153/2017 , legea 

cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

        Luând act de Hotărârea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei  

nr. 29/7.04.2017 cu privire la modificarea organigramei si statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei , 

        Ţinând cont de adresa nr.8375/2019 emisă de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici Bucureşti cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou contabilitate impozite şi taxe  de 

către numita Iordache Liliana –Narcisa , consilier grad superior în cadrul biroului , 

        În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1, art.72 alin.1, art.115 alin.1 lit.a , alin.2 şi  

alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale , 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare , 

        Viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei , judeţul 

Prahova, 

 

 

                                        DISPUNE : 

 

ART.1 – Începând cu data de 1.03.2019 consilierul grad superior Iordache  

Liliana –Narcisa exercită cu caracter temporar funcţia publică de conducere  

vacantă de şef birou contabilitate impozite şi taxe , pe o perioadă de 6 luni , pâna la 

data de 1.09.2019, conform atribuţiilor stabilite prin fişa de post. 



ART.2 –Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere vacantă, persoana desemnată beneficiază de salariul de bază aferent , şi 

anume 5.607 lei. 

ART.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se însărcinează  

inspectorul resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

ART.4 – Actul administrativ emis se comunică persoanelor interesate şi 

instituţiilor abilitate prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.  
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