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D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea doamnei Mucilenita Lidia, persoana responsabila cu
monitorizarea situațiilor de pantouflage, la nivelul Comunei Budila 

 
Primarul comunei Budila, 

    
       Având în vedere următoarele: 
-Referatul nr. 7206/08.04.2021, ȋntocmit de catre secretarul general, prin care propune emiterea 
dispozitiei privind desemnarea unei persoane responsabile cu monitorizarea situatiilor de 
pantouflage, 
- Hotararea Consiliului Local Budila nr. 87/25.11.2020 privind aprobarea modificarii 
organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Budila  
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice 
- OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora  
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul prevederilor art. art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

DISPUNE: 
 

Art. 1. Se desemneaza doamna Mucilenita Lidia, inspector in cadrul Compartimentului 
Resurse Umane, responsabila cu monitorizarea situatiilor de pantouflage. 

   Art. 2. Persoana desemnata la art. 1 desfășoară activități de informare și prevenire a 
situațiilor de pantouflage la nivelul salariaților din instituție și are următoarele atribuții 
principale : 

- întocmește și actualizează permanent lista cu salariații care intră sub incidența 
prevederilor legale privind pantouflage-ul, în vederea punerii în aplicare a prevederilor 
legale atunci când salariatul își inceteaza contractul de munca sau raportul de serviciu. 
-  înmânează salariatului declarația de pantouflage spre a fi completată. 
- urmareste completarea declarației de pantouflage de către salariatul care își încetează 
raportul de serviciu/de muncă cu instituția, anual, timp de 5 ani - Intocmirea Registrului 
monitorizării situațiilor de pantouflage. 
- Completeaza Registrul monitorizarii situatiilor de pantouflage  
 

 
 



  Art. 3. Începând cu data prezentei, Fișa postului persoanei nominalizate la art.1 se 
completează cu atribuțiile privind monitorizarea situatiilor de pantouflage. 

 
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi adusa la ȋndeplinire de catre doamna Mucilenita Lidia. 
 
Art. 5. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului- Judetul Brasov, doamnei 

Mucilenita Lidia, Compartimentului Resurse Umane si va fi adusa la cunostinta publica prin 
afişare pe site-ul www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei Budila. 

 
Art. 6. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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