
   ROMANIA                                                                                                        Nr.  59  din 31 martie 2020                                                                              
    Judetul CARAS SEVERIN                                         
    Comuna EFTIMIE MURGU                                                 

- Primar-                               
                                                                                                       D I S P O Z I Ț I E  

  privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – compartiment 
situații de urgență din aparatul de specialitate al primarului Comunei Eftimie Murgu,  județul Caraș Severin, a 
domnului Imbrescu Nicolae 
                                                     PRIMARUL COMUNEI EFTIMIE MURGU,  
Având în vedere : 
 - referatul nr.452/18.03.2020 al dlui. Otiman Mihai, inspector cu atribitii de contabilitate si referatul nr. 
504/24.03.2020 al dlui. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei Eftimie Murgu, județul Caraș Severin; 
- raportul final al comisiei de concurs nr.407/12.03.2020 prin care s-a declarat ,,ADMIS,, candidatul Imbrescu 
Nicolae, pentru ocuparea functiei publice de execuție de inspector clasa I, grad profesional debutant, compartiment 
situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, județul Caraș Severin; 
- propunerea de numire în functia publică de execuție de inspector,clasa I, grad profesional debutant, a domnului 
Imbrescu Nicolae  inregistrata cu nr. 451/18.03.2020; 
În conformitate cu : 
 - prevederile art. 76 si 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, modificata si completata ulterior; 
 - prevederile art. 388, alin.2, art. 464 coroborat cu art. 466, alin. 2, art.473, art.474, art.528 coroborat cu art.529 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile art.2, alin.(1), lit.a, art.10, alin.(4), art.11, și art. 38, alin.(7) și ale anexei VIII, capitolul II, lit. A), pct. 
IV, lit.b, din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 - prevederile Hotărârii nr.13/20.02.2020 a Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu privind stabilirea 
coeficientilor pentru funcţiile vacante - functionari publici şi personalul contractual –din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu – familia ocupaţională ,, Administraţie” ; 
- prevederile Hotărârii nr.4/29.01.2020 a Consiliului local Eftimie Murgu privind aprobarea Organigramei, Statului 
de funcţii şi a numărului personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu ; 
  
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit. “b”, art.197 alin.(1), art.200 si art. 473, din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,                                  
                                                                             D I S P U N E : 
 
 Art.1. Incepand cu data de 01.04.2020 , domnul Imbrescu Nicolae ,domiciliat in comuna Eftimie Murgu nr. 328,  
se numeste în functia publica de execuție  de inspector clasa I, grad profesional debutant, gradație 0, compartiment 
situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu. 
 Art.2. Cu aceeasi data se stabilește salariul de bază brut al domnului Imbrescu Nicolae în cuantum de 3786 lei/luna. 
Persoana mai sus mentionata beneficiaza de indemnizatie de hrana proporțional cu timpul efectiv lucrat  în luna 
anterioara ; 
 Art.3. Funcționarul public numit la art.1 va exercita atribuțiile prevăzute în fisa postului prevăzută în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta dispozitie, perioada pentru care se dispune numirea in functia publica - 
nedeterminata , perioada de stagiu – 1 an, durata programului de lucru – 8 ore/zi, raport de serviciu - norma intreaga; 
conduce , organizeaza si raspunde de activitatea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul comunei 
Eftimie Murgu și în calitate de șef servicu voluntar pentru situații de urgență.   
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul contabilitate si 
compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu. 
 Art.5. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Caraș Severin, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.6. Secretarul general al comunei Eftimie Murgu va comunica prezenta dispozitie persoanei menționate la 
art.1 si celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, A.N.F.P. București precum și Institutiei Prefectului Județul 
Caraș Severin, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
                               PRIMAR,                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                        VLĂDIA MIHAI                                                              SECRETAR GENERAL , 
                                                                                                                         IMBRESCU LIVIU 

 
         


