
COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 4/2021 
Privind numirea în funcţie publică definitivă a d-nei Ciolacu Ioana 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere raportul de evaluare înregistrat sub nr.19/05.01-2020 

întocmit de secretarul general al comunei în calitate de evaluator la sfârşitul perioadei de 
stagiu a d-nei Ciolacu Ioana - funcţionar public de execuţie Inspector grad profesional 
Debutant la Compartimentul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţa Persoanei Lădeşti, prin care a fost declarată CORESPUNZĂTOR, cu 
propunerea de numire în funcţie publică defintivă; 

în conformitate cu prevederile : 
> art.388 alin.(3) lit.(a), art.468 alin.(1) lit.(a) art.475 lit.(a), art.529 şi cap.IV.art. 23-26 

şi 28 din Anexa nr.6. la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

> art.10. şi Anexa VIII Cap.l.A. pct.lll lit."b" din Legea - cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, modificată şi completată; 

> H.C.L.nr.23/25.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi 
din serviciile publice din subordinea Consiliului local al Comunei Lădeşti; 

în temeiul dispoziţiilor art 195 alin.(1) lit.d şi alin. (5) lit. (e) coroborate cu 
dispoziţiile art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.02.2020, d-na Ciolacu Ioana, cu C.N.P: 
2780510382740, se numeşte în funcţia publică de execuţie de Inspector grad 
profesional ASISTENT, gradaţia 4, la Compartimentul de stare civilă din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Lădeşti, urmare a obţinerii 
calificativului « CORESPUNZĂTOR » la evaluarea de la sfâşitul perioadei de stagiu. 

Art.2. (1) Se stabileşte salariul de încadrare total de 4.270 lei brut, compus 
din salariul de bază lunar în valoare de 3.515 lei la care se adaugă spor de vechime în 
valoare de 755 lei corespunzător gradaţiei 4 . 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţio
nal cu numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.3. Atribuţiile de serviciu se stabilesc potrivit fişei postului anexă. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei, 

către d-na Bodîlcă Maria-Loredana, A.N.F.P.-Bucureşti şi Instituţia Prefectului - Vâlcea; 

http://cap.IV.art

