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PRIMAR

DrSPOZIŢfE
privind desemnarea doamnei TĂTARU Ml RE LA- consilier juridic, grad profesional asistent din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, ca persoană 
responsabilă cu completarea şi transmiterea în Revisal

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

Având în vedere:
Dispoziţia nr. 157 din 13.10.2017 privind numirea în funcţia publică de execuţie, consilier, grad 
profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic, din cadrul Primăriei comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, a d-nei. Tătaru Mirela;
Referatul nr. 2503 din 13.03.2019 întocmit de secretarul comunei Poiana Stampei;

Art. 1, lit. b), a rt 2, alin. 5-6 din H.G. NR. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor;

Vazand ca nu este incalcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi, asa cum sunt ele definite 
in Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 61, alin. 2-3, art. 63, aţin. 1, lit d) şi alin. 5, lit. e), art. 63 alin.1 şi art. 115, alin. 1, lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificării şi completările ulterioare;

DISPUN:

A rt 1. începând cu data de 19 martie 2019, se desemnează doamna TĂTARU MIRELA- consilier juridic, 
grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, ca persoană responsabilă cu completarea şi transmiterea în Revisal, conform prevederilor H.G. nr. 
905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

A rt 2. începând cu data de 19 martie 2019, Fişa postuiui d-nei. Tătaru Mirela, se va completa cu atribuţii de 
completare şi transmitere în Revisal, conform prevederilor H.G. nr 905/2017 privind registrul general de 
evidenţă a salariaţilor.

Art. 3. Prezenta dispoziţie are caracter individual, persoana nemulţumita se poate adresa Instanţei de 
contencios administrativ- Tribunalul Suceava, conform Legii contenciosului administrativ n r 554/2004, cu 
modificările si completările ulterioare.

A rt 4. Cu ducerea la indepllnire a prevederilor prezentei se incredinteaza secretarul comunei Poiana 
Stampei, care se va îngriji de aducerea ia cunoştinţa celor interesat! si o va inaînta Instituţiei Prefectului- judeţul 
Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
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Nr. 2503 din 18.03.2019

REFERAT

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general 

”ArL L  - Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a 

 ̂ salariaţilor, denumit în continuare registrut şi de completare şi transmitere în registru a elementelor 

raportului de muncă, denumite în continuare datef de către următoarele categorii de angajatori:

a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate 

publică;

b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract 

individual de muncă.

A rt 2. (2) Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi la arL 1 are obligaţia să transmită datele în registru, 

către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea 

angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate 

angajatorului.

(6) Completarea si transmiterea datelor in resistru se realizează de către una sau mai multe persoane 

)  nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. / Ut. ah de către persoanele care 

au aceste atribuţii stabilite prin fisa postului în cazul ansalatorilor prevăzuţi la art. î  Ut, b) si de către 

prestatorii prevăzuţi la alin. (5).,f

Având în vedere cadrul legal mai sus menţionat, se impune emiterea unei dispoziţii privind 

desemnarea unei persoane care să completeze şi să transmită datele salariaţilor în Registrul generai de 

evidenţă al salariaţilor.

întocmit,
Secretar comună,

I VAN ALINA
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