
Art. 1. începând cu data de 1 aprilie 2018 doamna Iuşan Camelia-Leontina,

inspector în cadrul Primăriei comunei Şanţ, îşi va relua activitatea în acelaşi

compartiment.
Art. 2. Reluarea activităţii se face ca urmare a încetării suspendării raportului de

serviciu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.
Art. 3.  Se stabileşte salariul de bază în sumă de 5204 lei.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi

biroul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Şanţ.

DISPUNE

Szabo Ioan  primarul comunei Şanţ.

Având în vedere ; - cererea numitei Iuşan Camelia-Leontina din comuna Şanţ nr.

977/A înscrisă sub nr. 1321 din 21-03-2018, prin care solicită reluarea activităţii din
concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani începând cu
data de 01-04-2018,

- referatul de necesitate întocmit de către doamna Radu Anca

Florina, inspector în cadrul Primăriei corn. Şanţ, înscris sub nr. 1455 din 28-03-2018
prin care propune reluarea activităţii doamnei Iuşan Camelia-Leontina,

- Hotărârea Consiliului Local Şanţ nr. 5 din 05-02-2018 privind
stabilirea salariului de bază al personalului din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Şanţ pe anul 2018,
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (9) şi

art. 45 alin. (2) lit. a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

privind reluarea activităţii doamnei Iuşan Camelia-Leontina - personal contractual -

inspector în cadrul Primăriei comunei Şanţ, prin încetarea motivului de suspendare

DISPOZIŢIE
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Jud. Bistriţa-Năsăud
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Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului corn. Şanţ în termen

de 5 zile de la adoptare cu numita Iusan Camelia-Leontina din corn. Şanţ nr. 911 Ih, cu
biroul Contabilitate din cadrul Primăria comunei Şanţ, şi cu Instituţia Prefectului

judeţului Bistriţa-Năsăud.


