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DISPOZITIA Nr. 207 din 31.03.2021 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea domnului Moise Dan Catalin in functia publica de executie consilier asistent, in 
cadrul Compartimentului Agricol al Primariei Comunei Budila 

 
 
 
 Avand in vedere: 

- concursul sustinut si promovat in data de 29.03.2021, de catre domnul Moise Dan Catalin, 

pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de consilier asistent, in cadrul 

Compartimentului Agricol al Primariei Comunei Budila 

- rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie 

temporar vacanta, inregistrate sub nr. 6592/29.03.2021 

- referatul intocmit de catre secretarul general al comunei, nr. 6754/31.03.2021, prin care 

propune emiterea actului administrativ de numire pe functie de executie ca urmare a sustinerii si 

promovarii concursului,  

- HCL nr. 87 din 25.11.2020 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si 

statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila, 

- art 11, art 36 alin. (1) , art. 37, art 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

- art. 374-376, art. 466 alin. (1), alin. (2) lit.a), art. 528 alin. (1), (2), (3), (5),  (6) lit. a), art. 529 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Primarul Comunei Budila, 

 

DISPUNE 

 

Art.1  Incepand cu data de 01.04.2021, domnul Moise Dan Catalin se numeste in functia 

publica de executie de consilier, cu norma intreaga, pe perioada determinata, clasa I, grad 



profesional asistent, avand coeficient de ierarhizare 3,0, respectiv salariul de baza brut in 

cuantum de 7050 lei, la care se adauga indemnizatia de hrana. 

 Art. 2.  Incepand cu data prezentei, se semneaza fisa postului de catre persoana 

desemnata la art. 1, conform Anexei 1 la HG. nr. 611 din 4 iunie 2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Art. 3. Prezenta dispozitie se va duce la indeplinire de catre domnul Moise Dan Catalin, 

Compartimentul Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 

   Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, pentru 

exercitarea controlului de legalitate, domnului Moise Dan Catalin, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul 

www.budila.ro, prin grija Secretarului general al comunei Budila.  

 

 

      CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

 Primar,                                                            Secretar General,  

    Irimia MARȘAVELA                                   Alexandra-Aveluța BENIA   

 
 
 
 


