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JUDEŢUL CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea dlui. Imbrescu Nicolae, funcționar public de execuție debutant, 

în funcția publică definitivă de inspector grad profesional asistent, gradația 0, în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu 

 

 

Primarul comunei Eftimie Murgu  judeţul Caras Severin; 

Luînd în considerare: 

-Raportul de Evaluare a perioadei de stagiu al functionarului public debutant a 

d-lui Imbrescu Nicolae din cadrul Compartimentului situatii de urgenta, 

 nr. 703/12.04.2021, 

-Raportul de Stagiu al functionarului public debutant inregistrat la nr. 596/25.03 

2021, pentru perioada 1.04.2020-1.04.2021. 

-Referatul indrumatorului inregistrat la nr . 597/25.03 2021, 

-Referatul nr. 779/27.04.2021 al compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, privind 

stabilirea salariului de bază al dlui. Imbrescu Nicolae si raportul de specialitate 

al secretarului general al comunei inregistrat cu nr. 790/28.04.2021; 

- H.C.L. Eftimie Murgu nr. 62 din 20 decembrie 2020 și H.C.L. nr. 65/2020  

privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual precum si H.C.L. nr. 

18/20.04.2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 388 alin. (3) lit. „a” si art. 530  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 11 și art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

        În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

                                                     DISPUNE 

 

Art. 1. Începând cu 1  mai 2021, dl. Imbrescu Nicolae, avand funcția publică de 

inspector debutant în cadrul compartimentului situatii de urgenta al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin, este 

numit funcționar public de execuție definitiv, în funcția publică de inspector 

clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, coeficient de ierarhizare 2,05, cu un 

salar de bază brut în cuantum de 4572 lei/lună, la care se adaugă indemnizația de 

hrană de 347 lei/lună, proporțional cu timpul efectiv lucrat  în luna anterioara. 

Atributiile postului sunt prevazute in fisa  anexata la prezenta; 



Art. 2. (1) Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi contestată în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 20 de zile 

de la luarea la cunoștință a actului administrativ, la sediul ordonatorului 

principal de credite al U.A.T. Eftimie Murgu; 

(2) Ordonatorul principal de credite va soluționa contestația în termen de 30 de 

zile lucrărătoare. 

(3) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor ali. (2), persoana 

nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ, sau după caz, 

instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării soluționării contestației, în scris; 

Art. 3. Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții; 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică: Instituţiei Prefectului – 

judeţul Caras Severin, A.N.F.P. București, persoanei în cauză, compartimentului 

financiar – contabil, un exemplar la dosar. 

 

 

 

              PRIMAR 

           Mihai Otiman                                                         Contrasemnează, 

                                                                                Secretar general al comunei,  

                                                                                             Liviu Imbrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


