ROMANIA
JADETAL ALBA

coMaNA sANcnt
PRIMAR

DISPOZITIA
Nr.59

/ 2021

privind numirea infunc{ia publicd a d-nei Fra(ila Ana-Maria

Primarul comunei Sdncel judelul Alba;
Av6nd in vedere:
-Raportul final al concursului din data de 30.03.2021 ,organizat pentru ocuparea funcliei
publice vacante cle consilier in cadrui Comparlimentului relalii cu publicul din apatatul de
specialitarte al primarului comunei Sdncei, iruegistrat sub nr. 1668131.03 '2021;
-prevederile arl.52g din OUG nr.57l2Ol9 privind Codul administrativ, cu modific[rile si
compietarile ulterioare, cu referire la actul administrativ de numire in lunctie pubiica;
-prevederil e L.15312017 privind salarizareapersnalului plAdt din fonduri publice;
-H.C.L. nr.11/28.01 .2021 princare s-a aprobat organigrama Ei statul de fuilctii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei SAncel;

in terneiul art. 196 alin.1 lit."b" din O.U.G. nr.5112019 privind Codul administrativ
potrivit c[ruia , in exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritdlile administraliei publice locale
adoptd sau emit,dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual;

DlSPUNE
Art.L.-(l)-Incepfrntl cu data de 01.04.2021" d-na Fratila Ana-Maria se nume;te , pe
perioada nedeterminatd in funclia publica de: consilier l,grad profesional asistent,grada{ie
3, in cadrul Compartimentului de Relalii cu publicul, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Sdncel.
(2)-Durata programului de lucru este de 8 orelzi corespunzdtor rapofiului de serv'icitl
cu norm[ intreagd , cu un salariu de 4.314 lei.
(3)-Atribufiile postului sunt previzute in fiEa postului anexati laptezenta dispozilie
(a)-ln termen de 3 zile de la emitereaprezentei dispozilii,d-na Fratila Ana-Maria va
depune jurdmdntul de credinl5.Refuzul depunerii jur[m6ntului de credin!6 se consemneazd in
scris ;i atrage revocarea actului administrativ de numire in functie.
Art,Z.-P rezenta dispozilie se comunicd:

-d-nei Fr5!il6 Ana-Maria
-cornpartimentului salartzare

din cadrul aparatului de specialitate al primarului-comunei

SAncel;

-Institutiei Prefectului-Jud.Alba, pentru verificarea legalitdlii;

,4rt,3.-(l\ impotriva prezentului act administrativ, persoana care se consider[ vltdmata?ntr-un
drept al sdu sau intr-un interes legitim poate formula plAngere prealabild la Primarul com.
SAncel. in termen de 30 de zile dela data comunicdrii.
(2) Prezentul act administrativ poate fi contestat la sectria de contencios administrativ a
Ti'ibunalului in terrnen de 5 luni de la data comunicdrii r[spunsului la pldngerea prealabild
depusd, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificbrile 9i
completirile ulterioare.
Sdncel , la 31.03.2021

PRIMAR

