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D IS P O Z IŢ IE

Privind reluarea activităţii de către doamna Ivan Alina, secretara! comunei Poiana Stampei, începând ca
data de 01,03.2019

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Având în vedere:
j - Notificarea înregistrată sub nr. 1351/12.02.2019, comunicată Primarului comunei Poiana

Stampei de către doamna Ivan Alina, prin care anunţă reluarea activităţii începând cu data de 
01.03,2019, înainte de expirarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

Referatul înregistrat sub nr. 1709 din 25.02.2019, cu propunerea de încetarea a 
suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii doamnei Jvan Alina, secretar al comunei Poiana 
Stampei, începând cu data de 01.03.2019;

Prevederile Dispoziţiei nr. 129/24.08.2017 privind suspendarea, la cerere, a  raportului 
de serviciu dintre comuna Poiana Stampei şî doamna Ivan Alina, secretar al comunei Poiana Stampei, 
din iniţiativa acesteia;

Prevederile art. 96 alin. (I) şi (2), art. 94 alin. (1) şi {2), din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 27 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Dispoziţiile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

Prevederile HCL nr. 112/20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul 

j Suceava;
Prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 63, alin. 5, lit. d), art. 63, alin. 5, Ut. e), art. 74, art. 68 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, 
lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 01 martie 2019, doamna Ivan Alina îşi reia activitatea, la cerere, pe 
postul de secretar al comunei Poiana Stampei, ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu.

A r t  2. începând cu data de 01 martie 2019, doamna Ivan Alina se reîncadrează în funcţia de 
secretar al comunei Poiana Stampei, stabilindu-i-se un salariu brut lunar în cuantum de 6.586 lei.
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Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi comunicata Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, persoanei 
nominalizate la art. 1 şi Compartimentului Financiar Contabil şi Administrativ, prin grija secretarului 
comunei*

)

PRIMAR, Avizat pentru legalitate 
p. S. Secretarul comunei, 

Tătaru Mirela

Poiana Stampei, 26.02.2019 
Nr.23

)
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Nr. 1709 din 25.02.2019 

Primar-

REFERAT

V J Ţinând cont de notificarea înregistrată sub nr. 1351/12.02.2019, comunicată 'Primarului

comunei Poiana Stampei de către doamna Ivan Alina, prin care anunţă reluarea activităţii începând cu 

data de 01.03.2019, înainte de expirarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 

ani, de prevederile art. 96 alin. (1) şi (2), art. 94 alin. (1) şi (2), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Prevederile OUG nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 

132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm să emiteţi o dispoziţie privind reluarea activităţii de 

către doamna Ivan Alina, secretar al comunei Poiana Stampei, începând cu data de 01.03.2019.

)
' întocmit,

p. s. Secretar comună- Tătaru Mirela

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poiaiiastampei.ro
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Subsemnata Ivan Alina, vă rog să dispuneţi reluarea activităţii în cadrul 
Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, în funcţia de secretar al 
comunei, începând cu data de 01 martie 2019, înainte de expirarea concediului 
pentru creşterea oopilului în vârstă de până la 2 ani.

Menţionez faptul că suspendarea raportului de serviciu a fost dispusă prin 
Dispoziţia primarului nr. 129 din 24.08.2017.

Cu respect,

) \ j k u  / t l - î t j A -

12.02.2019
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DISPOZIŢIE

privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei (van Alina- secretarul comunei Poiana
Stampei, judeţul Suceava

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Având în vedere;
- Cererea înregistrată la nr. 6226 din 18.08.2017 a doamnei Ivan Alina- secretarul 

imunei Poiana Stampei;
- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 6243 din 18.08.2017;

Ţinând cont de prevederile;
art 95 alin.1 lit.a, art. 117 din Legea nr.118/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

epubiicată, cu modificările si completările ulterioare;
art.51,alin.1, lit.a din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

ipletărife ulterioare.
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

evederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
ercitarea demnităţiior publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
hcţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
| în temeiul art.63 alin. (5) litera „ew, art.68 alin. (1) şi 115 alin.(1) litera „a" din Legea 
72001 privind administraţia publică locală -  republicată, cu modificările si completările 
rioare;

DISPUN;

A rt  1. Se suspendă raportul de serviciu al doamnei Ivan Alina, secretarul comunei 
na Stampei, judeţul Suceava, începând cu data de 01 septembrie 2017.

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
d contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii este de 
îtenţa ordonatorului de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării Ia cunoştinţă a 

jite i dispoziţii, fa sediul ordonatorului de credite.
\ (3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile.
7(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin.1, persoana nemulţumită se 
Jădresa instanţei de contencios administrativ -  Tribunalul Suceava, potrivit prevederilor 
şr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
Jfu l comunei şi serviciul financiar contabil şi administrativ, iar secretarul comunei o va

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
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comunica persoanei nominalizate la art.1 şi instituţiei Prefectul ui-Judeţul Suceava în termen 
legal în vederea controlului legalităţii

PRIMAR ,

Ing. M EZD R EA  VILUŢ

1 Poiana Stampei, 24.08.2017 
Nr.129

Avizat pentru legalitate



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiapa stampei@vahoo.com 

www.poia pastampel. ro

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul 

Primăriei comunei Poiana Stampei, începând cu data de 01.01.2019

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Poiana Stampei, înregistrată sub nr. 

10015 din 07.12.2018, raportul comun al compartimentelor al secretar comună şi şef serviciu, 
înregistrat sub nr. 10016 din 07.12.2018, procesul verbal de consultare a salariaţilor înregistrat sub nr. 
10017 din 07.12.2018 încheiat între Primarul comunei Poiana Stampei şi salariaţii Primăriei comunei 
Poiana Stampei şi rapoartele:

-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridica şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului;

Având în vedere prevederile:
-art,6, art.7, art.8, arflO, a rt.ll, art.38 alin.3 litera „e”, ANEXA nr. VIII, Capitolul I litera A 

pct.lll şi cap.II litera A pct.IV dîn Legea nr. 153/2017, Lege -cadrul privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice cu modificările şî completările ulterioare;

-art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 2 cu 
modificările şi completările ulterioare;

-art.159, art.160, dîn Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

-art.l şi 7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând prevederile:
- art.l 38 alin.4 şi 5 din Legea nr. 1/2003 republicată privind Constituţia României;
-art. l alin.2 litera „a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;
-HCL nr. 141 din 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, începând cu data de 01.01.2018;
-HG. Nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

începând cu anul 2019;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c" din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(l) şi (2), şi art.l 15 alin.l litera”bM, din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. 1.Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul 
Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, începând cu data de 01.01.2019, prin înmulţirea 
coeficienţilor aprobaţi prin HCL nr. 141 din 27.12.2017, cu valoarea de referinţă a salariului minim brut

mailto:poiapa_stampei@vahoo.com
http://www.poia
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pe ţară garantat în plată de 2080 lei.
2.Potrivît arL3 alin.4 din Legea nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şî completările ulterioare, ordonatorul principal de credite va 
stabili prin dispoziţie, salariul lunar de bază pentru funcţiile din satul de funcţii, astfel încât să se 
încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare Ia Tribunalul Suceava.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului pentru 
controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 

CIUBOTARU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ, 
p.S. Secretarul comunei,

Poiana Stampei, 20 DECEM BRIE 2018
Nr. //&
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