
JUDETUL BIHOR 
PRIMARIA ORA�ULUI VA�CAU 

A V  I Z A T, 
SECRET AR GENERAL 

U.A.T Ora� Va�cau 
Pop 

�

ca 

DI SP OZ IT I A Nr. 37 

din 26 februarie 2020 

privind 1ncadrarea domnului pe postul de muncitor necalificat 1n cadrul Compartimentului 
Zone verzi din Primaria Ora�ului Va�cau 

A vand 1n vedere Raportul de specialitate nr. 1151 din 24.02.2020 1ntocmit de 
doamna Maria Porge ,avand functia de consilier 1n cadrul Compartimentului Resurse Umane 
din cadrul Primariei ora�ului Va�cau ,prin care se arata necesitatea emiterii unei dispozitii ; 

Vazand Referatul privind desfa�urarea examenului din data 10.02.2020 din care 
rezulta ca pe postul de muncitor necalificat 1n cadrul Compartimentului Zone verzi din cadrul 
Primariei ora�ului Va�cau a fost admis domnul; 

in conformitate cu prevederile art. 10 �i art. 11,alin.5 din Legea nr. 153/2017 - 
lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , anexa nr. VIII ,cap. II,lit.A 
,pct. IV ,lit. b din Legea nr. 153/2017 , prevederile Hotararii Consiliului Local Va�cau nr. 
10/31.01.2020 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici �i personalul 
contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora�ului Va�cau, prevederile 
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale �i a 
criteriilor de promovare 1n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile �i completarile 
ulterioare; prevederile art. 12 ,alin. 1 �i art. 16 ,alin. 1 din Legea nr.53 / 2003 privind Codul 
Muncii cu modificarile �i completarile ulterioare ; 

in temeiul art. 155 ,alin. 5 ,lit. e , art. 196, alin. l ,lit. b �i art. art. 197 alin. 1 �i alin. 4 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

Primarul ora�ului Va�cau , 

D IS PUN E 

Art. 1 . incepand cu data de 27 februarie 2020 se incadreaza domnul  pe postul de 
muncitor necalificat , gradatia 5 in cadrul  Compartimentului  Zone 

verzi din Primaria Ora�ului Va�cau , pe perioada nedeternimata , cu un salar de baza 3275 
lei �i indemnizatie de hrana de 34 7 lei . .  

Art. 2 . Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei dispozitii se 1ncredinteaza 
Compartimentului Resurse Umane . 

Art. 3. Prezenta dispozitie se com uni ca : 
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor
-Primarului ora�ului Va�cau
- Compartimentului Resurse Umane
- Titularului
- La dosar .
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