CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
DISPOZIITIE
privind numirea domnului irg. Chirili Valentir! io functia publici de execu{ie, vacanti, de
Consilier, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Investifii, Lucriri publice,
Administrarea gi Gestionarea Drumurilor ti Podlurilor Judelener Direclia Tehtrictr-Investifii,
Dezyoltare Teritoriali al aparatului de speci;rlitate rrl Consiliului Judefean Mehedinti
Avand in vedere Referatul de specialitate ru. 13.446/2018 al Compartimentului ResLuse
Umane prin care se propune numirea domnului ing. Chirili Valentin in func{ia publica de execulie,
vacant6, de Consilier, clasa I, grad superior djn cadrul Serviciului lnvestilii, Lucfiri Publice,
Administrarea $i Gestionarea Drumurilor gi Podurilor Judelene, Direclia fehnica-Investilii,
Dezvoltare 'feritoriald al aparatului de specialitate al Consil ului Judelean Mehedinli;
Ludnd in considerare Ei Cererea nr.12554/2118 a clomnului ing. Chirila Valentin prin care
solicitd din motive obiective $i pe$onale numlrea in furrclia publicd de execulie in care a fost
deqlarat "admis" incepdnd cu data de 22.10.2018:
In conlormitate cu prevederile an. 62 din Le1]ea nr.188/1999 - Statutul funclionarilor publici,
(r2) $i actualizatd $i ale art.77 qi art.78 din Hotar6rea Cuvemului tu.611/2008 pentru aprobarea
normelor p vind organizarea si dezvoltarea cari;rei functionarilor publici, cu modificdrile si
completfu ile ulterioare:
de Hodrarea Consiliului Judelerm Mehedinti nr.l8/28.02.2018 prirind
Tinand cont
aprobarea nivelului maxim al salariului de baza la gradalia 0 al funcliei, gndului/teptei profesionale
pentru funciile publice 9i funcliile de natura cortractualA, a criteriilor de performal)F $i a fi$ei de
evaluare individuald a penonalului din cadrul ap:uatului de specialitate al Consiliului Judelean
Mehedinli, precum $i al institutiilor publice subordonate Consiliului Judelean Mehedinli, incepand
cu data de 1 l'ebruarie 2018, modiflcatd de Ho6.area Consiliului Judelean Mehedin!
nr.3 t/26.03.2018:
iD temciul impurernicirilor date prin ar1.l02- alin.(3), art. 103, art. 104- alin.(l)- lit. ,,a"
coroborate cu prevederile alin,(2). lit. ,,b" $i art. l(16 din Legea nr. 215/2001 privind administragia
publicA locali, republicatd li actualizaE,

li

PRE$EDINTELE CONSILIULT- I JUDf,TEAN MEHEDINTI

DIS PTI NE:
Art. I incep6nd cu data de 22.10.2018, donrnul ing. Chiriln Valentin este numit in funclia
publicA de execulie. vacantS, de Consilier, ciasa L grad sruperior din cadrul Serviciului Invesrilii,
Lucrdri Publice. Administrarea $i Gestionarea DruDlurilor gi Podurilor Judelele, Direcria TehnicAInvestilii. Dezvoltare l eritoriald al aparatului de specialLtate al Consiliului Judelean Mehedinti,
ulmand sA beneficieze de umdtoarele drepturi salariale I
l. Salariu de baztr la gr.0
leii
gr.5
2. Salariu de baza la
lei;
3, Spor conditii vitimitoare
lei.
4. Salariu brut
leiArt, 2 Figa postului este anexd la prezenta dispozilir: 9i face parte integranttr din aceasta.
Art.3 Prin grija Serviciului Administra{ie Publicrl Locald, Relalia cu Consiliul Judelean,
Petilii prezenta dispozilie va fi comunicara pd4ilor inreresate ti Instituliei Prefectului Judetului
Mehedinli.
Emisi astizi, .- 2 " 10. 2018, in Municipiul Drobeta Turnu Severin.
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