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DISPOZIŢIA Nr. 24 
din  26. 03. 2021 

        privind încadrarea în muncă pe postul contractual de Șofer  - Compartiment  de intreținere 
a  d-lui Király Emeric-Carol 
 
 
       Având în vedere:  - Raportul final al  concursului organizat la data de 22. 03. 2021  în vederea 
ocupării postului contractual vacant de – Șofer  - Compartiment  de intreținere din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Rosiori  
Ţinând cont de  prevederile  Legii nr. 53 / 2003(r1), Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare, Titlul II 

         - A legii nr. 153/2017 LEGE-CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
     În baza  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 şi art. 196 alin.1 
lit.b. 
            
               Primarul comunei Roşiori 
 

DISPUNE: 
              
 
         Art.1. Începând  cu data de 01.04. 2021, în urma concursului susţinut în data de  22. 03. 2021  ,  
dl. Király Emeric-Carol se încadrează cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcţia de  
de – Șofer  - Compartiment  de intreținere -  personal contractual în cadrul aparatului propriu  al 
primarului comunei Rosiori - Compartiment  de intreținere 
        Art.2 .Salariul de încadrare pentru postul de Șofer va fi corespunzător coeficientului de salarizare 
de 1,5 în cuantum brut de 3345 lei  la care se adaugă sporul de vechime corespunzător gradației de 
vechime 5  . 
       Art.3. Dl. Király Emeric-Carol va îndeplini atribuțiile stabilite prin Fișa postului.  
       Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi încheiere C.I.M. se încredinţează dl. 
Varga Sandor – secretar general  al comunei. 
      Art.5.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - 
Județul Bihor, secretarul general  al comunei , dl. Király Emeric-Carol, se depune la dosarul personal 
și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format 
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


