
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BOCŞA
PRIMAR Avizat ptr. legalitate, 

SECRETAR 

  DISPOZIŢIA  NR.28
 din 26 februarie 2015

 Privind angajarea, ca personal contractual, pe postul de referent IA 
    (proiecte fonduri externe), pe durată determinată, a d-nei Bodea Amalia-Elena 

Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere:
− procesul verbal din 24 februarie 2015 încheiat de Comisia de examinare, în urma

concursului din data de 24 februarie 2015;
− referatul nr. 700/ 26.02.2015,  întocmit de secretarul comunei;
− art.12  alin.(2)  din  Codul  muncii-  Legea  nr.  53/  2003,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
Văzând prevederile Legii-cadru  nr. 284 din  28 decembrie 2010 privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevederile Legii nr.285 din 28 decembrie
2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prevederile
O.U.G.   nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte

măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi prevederile art. 63 alin.(1) lit. d, coroborat cu art.63 alin.
(5),  lit.”e”  din  Legea  nr.  215/2001  a  administratiei  publice  locale,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  art.  68,  alin.  (1)  şi  art.115  alin.(1)  lit.a  din  Legea  nr.215/2001  a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE: 

Art.1 . Începând cu data de 1 martie 2015 se angajează, pe perioadă determinată, ca
personal contractual, d-na Bodea Amalia-Elena pe postul de referent IA (proiecte fonduri
externe),  personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bocşa,  clasa de salarizare 27, urmând să beneficieze de salariul de bază  in suma bruta de
1.170 lei/luna,  la  care  se  adauga  sporul  de  15%  din  salariul  de  bază  pentru  condiţii
vătătmătoare.
      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na Vetisan
Laura-secretarul comunei.

   Art3.  Prezenta dispoziţie se comunică cu:
                         - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
                         - D-na Bodea Amalia-Elena ;
                         - Compartiment contabilitate;
                         - Dosar dispoziţii.

PRIMAR,
Barou Ioan


