
ROMANIA 

COMUNA CIURILA 

PRIMAR 

DISPOZITIA 
NR. --3_ din ,2 5-. Gi .2~1 

Privind incadrarea d-nului SAMOILA FLORIN PAUL , pe postul de consilier personal in 
cadrnl cabinetului viceprimarului comunei Ciurila , cu contract individual de munca pe durata 

determinata 

PRIMARUL COMUNEI CIURILA, jud. Cluj 
Luand in considerare referatul m. 7,.~'1-f \!,Ii JsSZ/ al d-lui. Morea Vasile , viceprimarul 

comunei Ciurila , judep.i.1 Cluj , privind necesitatea angajiirii d-nului Samoila Florin -Paul , CNP 
pe :functia de consilier personal in cadrul cabinetului viceprimarului, cu contract 

individual de munca pe durata mandatului viceprimaru ui, incepand cu data xe 25.01.2021 ; 
V::mmn r.P.rt,,rP.::i r,u nr. Jsr1:- / \ ~ a d-nului Samoila Florin Paul, domiciliat in 

sat Ciurila, jud. Cluj ; 
Tinand cont de Hotararea nr 3 4sfG\ 2-@.f,:onsiliului Local al Comunei Ciurila , prin 

care s-a aprobat organigrama ~i statul de funqii ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Ciurila pentru anul 2021; 

In conformitate cu : 
- Prevederile art.11 din Legea cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice ; 
- Prevederile art.544- 548 alin. 1-3 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
- Prevedrile art. 12 alin 2 , art. 82 a.Jin 1-2, art. 83 lit. h din Legea 53/2003 privind Codul 

muncii; 
In temeiul dispozitiilor art. 155 alin . 6 lit. e, art. I 96 alin. 1 lit b , art. 240 alin 1 si ale art. 544-
548 din OUG 57/2019 privind Codul adminsitrativ; 

DIS PUN E: 
Art. 1. Incepand cu data de 25.01.2021 , se incadreaza d-nul Samoila Florin Paul, domiciliat 

in Ciurila, jud. Cluj, CNP pe :functia de consilier personal 
in cadrul cabinetului viceprimaruJui comunei Ciuri la, cu un salariu brut lunar de 4178 lei. 

Art. 2. D-nul Samoila Florin Paul 1~i va desra~ura activitatea in baza unui contract individual 
de munca pe pe1ioada detenninatii, incheiat pe perioada mandatului viceprimarului comunei Ciurila si 
a fisei postului .. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul 
comunei Ciurila si Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Ciurila . 

Art. 4. Prezenta dispozitei se comunica Institutiei Prefectului, judetul Cluj., prin 
compartimen{ul Secretariat, d-nului Samoila Florin Paul ~i Compartimentului financiar contabil, prin 
grija secretarului comunei Ciurila . 
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