
 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 90 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Benia Alexandra Aveluta 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (2) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de conducere de secretar general, studii superioare, post 

ocupat de doamna Benia Alexandra Aveluta, cu coeficient de 3,5, un salariu de bază în sumă de 

8050  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei brut/ luna. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Benia Alexandra Aveluta, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 91 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Nichita Laurentiu Razvan 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (2) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de consilier juridic, studii superioare, post 

ocupat de domnul Nichita Laurentiu Razvan, cu coeficient de 3,5, un salariu de bază în sumă de 

8050  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei brut/ luna. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariuluui de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Nichita Laurentiu Razvan, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 92 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Mucilenita Lidia 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (2) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de inspector superior la Compartimentul 

Resurse Umane, studii superioare, post ocupat de doamna Mucilenita Lidia, cu coeficient de 3,5, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 8050  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Mucilenita Lidia, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

   Nr. 93 din 26.02.2021 

 

      DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Zoltan Andrei 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HCL nr. 39/28.05.2020 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul 

Compartimentului Politia Locala al Primariei comunei Budila, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si  

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de politist local, la Compartimentul Politia 

Locala, studii medii, post ocupat de domnul Zoltan Andrei, cu coeficient de 1,6, un salariu de bază 

în sumă de 3680  lei, la care se adauga norma de hrana in valoare de 203 lei net. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Zoltan Andrei, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 94 din 26.02.2021 

      DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Bularca Florin 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HCL nr. 39/28.05.2020 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul 

Compartimentului Politia Locala al Primariei comunei Budila, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si  

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de politist local, la Compartimentul Politia 

Locala, studii medii, post ocupat de domnul Bularca Florin, cu coeficient de 1,9, un salariu de bază 

în sumă de 4370  lei, la care se adauga norma de hrana in valoare de 203 lei net. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Bularca Florin, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 95 din 26.02.2021 

      DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Jakab Balint 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HCL nr. 39/28.05.2020 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul 

Compartimentului Politia Locala al Primariei comunei Budila, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si  

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de politist local, la Compartimentul Politia 

Locala, studii medii, post ocupat de domnul Jakab Balint, cu coeficient de 1,9, un salariu de bază în 

sumă de 4370  lei, la care se adauga norma de hrana in valoare de 203 lei net. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Jakab Balint, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 96 din 26.02.2021 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Cristea Maria Simona 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (2) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de inspector superior, la Compartimentul 

Stare Civila, studii superioare, post ocupat de doamna Cristea Maria Simona, cu coeficient de 3,5, 



 

  

un salariu de bază în sumă de 8050  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 

lei brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Cristea Maria Simona, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 97 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Dogariu Diana Mihaela 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de referent asistent, la Compartimentul 

Registratura si Relatii cu Publicul, studii medii, post ocupat de doamna Dogariu Diana Mihaela, cu 



 

  

coeficient de 2,5, un salariu de bază în sumă de 5750  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in 

valoare de 347 lei brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Dogariu Diana Mihaela, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 98 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Caldare Erika 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția publică de executie de referent superior, la Compartimentul 

Asistenta Sociala, studii medii, post ocupat de doamna Caldare Erika, cu coeficient de 2,5, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 5750  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Caldare Erika, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 99 din 26.02.2021 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Szekely Alexandru 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

 

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de muncitor, la Compartimentul Administrativ si 

Gospodarire, studii medii, post ocupat de domnul Szekely Alexandru, cu coeficient de 1,7, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 3910  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Szekely Alexandru, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 100 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Brumar Marian 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local 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  

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de buldoexcavatorist, la Compartimentul Situatii, de 

Urgenta si Protectia Mediului, studii medii, post ocupat de domnul Brumar Marian, cu coeficient de 



 

  

2,2, un salariu de bază în sumă de 5060  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 

347 lei brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Brumar Marian, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 101 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Marias Ionut 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de muncitor, la Compartimentul Situatii de Urgenta 

si Protectia Mediului, studii medii, post ocupat de domnul Marias Ionut, cu coeficient de 2,2, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 5060  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Marias Ionut, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 102 din 26.02.2021 

        

   DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Ganea Daniel 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de sofer, la Compartimentul Situatii de Urgenta si 

Protectia Mediului, studii medii, post ocupat de domnul Ganea Daniel, cu coeficient de 2,2, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 5060  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Ganea Daniel, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 103 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Otelas Codrut Nicolae 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de sofer, la Compartimentul Situatii de Urgenta si 

Protectia Mediului, studii medii, post ocupat de domnul Otelas Codrut Nicolae, cu coeficient de 2,2, 



 

  

un salariu de bază în sumă de 5060  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 

lei brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Otelas Codrut Nicolae, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 104 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Szabo Alexandru Codrut 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de paznic, la Compartimentul Administrativ si 

Gospodarire, studii medii, post ocupat de domnul Szabo Alexandru Codrut, cu coeficient de 1,7, un 



 

  

salariu de bază în sumă de 3910  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei 

brut/ luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Szabo Alexandru Codrut, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 105 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru domnul Ragabeja Eduard 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de paznic, la Compartimentul Administrativ si 

Gospodarire, studii medii, post ocupat de domnul Ragabeja Eduard, cu coeficient de 1,7, un salariu 



 

  

de bază în sumă de 3910  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei brut/ 

luna. 

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului Ragabeja Eduard, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 88 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea indemnizatiei domnului Marsavela Irimia 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- art. 13 alin. (1) si alin. (2), art. 16 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru primarul Comunei Budila, domnul Marsavela Irimia, cu coeficient de 4.5, 

indemnizatia in valoare de 10.350 lei, la care se adauga 25 % pentru implementarea proiectelor 

finanţate din fonduri europene nerambursabile. 

Art. 2 Indemnizatia se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara   

abrogandu-se.  



 

  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului prrimar Marsavela Irimia, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 89 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea indemnizatiei domnului Ganea Florentin 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- art. 13 alin. (1) si alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se stabilește pentru viceprimarul Comunei Budila, domnul Ganea Florentin, cu coeficient de 

3.5, indemnizatia in valoare de 8050 lei. 

Art. 2 Indemnizatia se acordă începand cu data de 13.01.2021. 

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică domnului viceprimar Ganea Florentin, Compartimentului 

Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe 



 

  

pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 

                                                        Nr. 106 din 26.02.2021 

 

          DISPOZIȚIE 

privind stabilirea drepturilor de natură salarială pentru doamna Hegedus Monica 

 

             Analizand: 

 

- referatul Secretarului general nr.  1555/24.02.2021, pentru stabilirea drepturilor de natura salariala 

pentru funcțiilor publice, funcțiile contractuale din cadrul UAT Budila si a indemnizatiilor 

primarului si viceprimarului 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,  

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 18 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. I alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

- art. 1 alin. (1) din HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată, 

- Hotararea Consiliului Local nr. 27/25.02.2021 privind aprobarea modificarii organigramei, statului  

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

   

 În temeiul art. 196  alin.1 lit. b) din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA, 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabilește pentru funcția contractuala de bibliotecar, la Compartimentul Cultura, studii 

medii, post ocupat de doamna Hegedus Monica, cu coeficient de 1,5, un salariu de bază în sumă de 

3450  lei, la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347 lei brut/ luna. 



 

  

Art. 2 Drepturile salariale se acordă începand cu data de 13.01.2021, orice prevedere contrara cu 

privire la stabilirea salariului de baza abrogandu-se.  

Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Hegedus Monica, Compartimentului Resurse 

Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului- Judetul Brasov si se publica pe pagina 

de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului general al comunei, pentru aducerea 

la cunostinta publica. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

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

  

 

A P R O B A T                  Contrasemneaza pentru legalitate, 

              P R I M A R                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       MARSAVELA   IRIMIA                                                BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 


