
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

dpn]SE&Zi]a#Gd##i
privind reluarca activitatii doamnei Streang Mariana-Tania

Presedintele Consiliului Judetean S51aj ;
Avand in vedere:
-referatul nr.15488 din 23.08.2021  al Directiei juridice si administratie locala;
I      art.  3  alin.  (1)  Si (4),  art.  7, art.10 alin.  (1), (2) Si   (4), art.11  alin.  (1)  §i (2), art. 27 alin.

(1),  art. 38   alin. (3) lit. e) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice;

-     Anexa nr.1  la Hotararea Consiliului Judetean S5laj  nr. 4 din  19 ianuarie 2018 privind
stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului
Judetean  Salaj  §i  din  cadrul unor servicii  publice din  subordinea Consiliului judetean,
cu modificarile §i completarile ulterioare;

-      art.191  alin.  (1)  lit.  a)  Si  alin.  (2)  lit.  b),  raportate  la prevederile  art.  512  alin.  (1)    Si

alin.  (7)  Si  art.  515  alin.  (1)  Si  (5) din Ordonanta de Urgent5 a Guvemului nr.  57/2019

^     privind codul administrativ, cu modificarile si complet5rile ulterioare;
In  temeiul  art.   196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  Urgent5  a  Guvemului  nr.  57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.   fncepand   cu   data   de   23.08.2021,   doamna   Streang   Mariana-Tania,   isi   reia
activitatea   in  functia publica de executie de  referent, clasa a III-a,  gradul profesional  superior la
Serviciul administrarea domeniului public Si privat al judetului din cadrul Directiei patrimoniu, cu
p5strarea  drepturilor  de  natura  salarial5  ce  se  acorda personalului  din  aparatul  de  specialitate  al
Consiliului judetean Si a atributiilor functiei publice detinute, avute la data dispunerii suspend5rii.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-     Directiajuridica si administratie locala;
-     doamna streang Mariana-Tania.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
-      Agentia Nationala a Functionarilor publici;
-      Directiajuridica si administratie local5;
-     Directia patrimoniu;
-     doamna streang Mariana-Tania;
-     dosarul profesional.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENHRAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


