
                                                                      R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
DISPOZITIA Nr. 2 din 05.01.2022 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea doamnei Fizus Cristina Irina in functia publica de executie consilier superior, in 
cadrul Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei Comunei Budila 

 
 Avand in vedere: 

- referatul de emitere dispozitie nr. 104/05.01.2022 intocmit de secretarul general,  

- concursul sustinut si promovat in data de 05.01.2022, de catre doamna Fizus Cristina Irina, 
pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier superior, in cadrul 
Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei Comunei Budila 
- rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacanta, inregistrate sub nr. 100/05.01.2022 

- HCL nr. 97 din 29.10.2021 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de 

functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

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

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 3 alin. (1), (4), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 18 alin. (1) 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, 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 06.01.2022, doamna Fizus Cristina Irina se numeste in functia 

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

profesional superior, 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. Doamna Fizus Cristina va avea semnatura digitala, drept de acces la documentele 

Compartimentului Asistenta Sociala, va intocmi anchete sociale, va avea drept de access si 

interogare in Patrimven. 

Art. 3. Incepand cu data prezentei, se semneaza fisa postului de catre persoana 

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

completarile ulterioare. 

 Art. 4. Prezenta dispozitie se va duce la indeplinire de catre doamna Fizus Cristina Irina, 

Compartimentul Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 

   Art. 5. - Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, pentru 

exercitarea controlului de legalitate, doamnei Fizus Cristina Irina, ANFP, 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   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


