
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.2/2021

Primarul comunei Săsciori, județul Alba,
Văzând:
-Dispoziția nr.378/2020 privind  exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere de secretar general al comunei Săsciori, care nu a intrat în circuitul civil și nu a produs 
efecte juridice;

-Dispoziția nr.388/2020 privind  modificare Dispoziției nr.378/2020 referitor la exercitarea 
cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Săsciori, care 
nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

-notificarea  către ANFP nr.157/11.01.2021  cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere de secretar general al comunei Săsciori;

-certificatul de  deces al d-nei BĂBAN NICOLETA-ANA,  seria D.11, nr. 151308 eliberat 
de SPCLEP SEBEȘ, la data de 28.12.2020;

-   HCL nr. 35/26 martie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săsciori.

Având în vedere prevederile:
- art. 3 alin. 4, art. 10 alin. 4, art. 11,  art. 37 și art. 38 alin. 3 lit. e, din Legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare;

- art. 1, alin. (1), din HGR nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;

– art. I, pct. 13 și 15 din OUG nr. 1/2020, privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;

– art.153,  alin(2)  din  Legea  educației  naționale  nr.1/2011,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

– art. 155, alin. (1), lit. „e”, din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
     - art. 465 alin(3) și art.468, alin.(2),  lit.a, din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ  ;
     -     art. 509 și art.510 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „b”, din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, emit
prezenta;

DISPOZIȚIE:

Art.  1.   Se    revocă    Dispoziţia nr.    378/2020    privind  exercitarea cu caracter temporar a
funcției publice de conducere de secretar general al comunei Săsciori.

Art.  2.   Se    revocă  Dispoziţia  nr.  388/2020    privind   modificare  Dispoziției  nr.378/2020
referitor la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general
al comunei Săsciori  .

Art.3.  Începând cu data de 25 ianuarie 2021, doamna ILEA MARIA MONICA,  având
funcția publică de consilier juridic, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Săsciori, va exercita,  cu caracter temporar funcția publică de
conducere, de secretar general al comunei Săsciori, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 4. Salariul lunar, aferent funcției publice de conducere, de secretar general al comunei
este de 8251 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană în sumă de 67 lei.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica in termen de 10 zile de la data emiterii ei şi poate
fi atacată pe calea contenciosului administrativ la Tribunalul judeţean Alba, în termen de 30 de zile



de la data emiterii.
Art. 6. Prezenta se comunică :

– Instituției Prefectului – Județul Alba;
– Agenției Naționale a Funcționarilor Publici-București;
– Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe Impozite și Taxe Locale;
– la dosar;

     -           persoanei în cauză.
                       - se va aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul primăriei și pe sit-eul 
primăriei www.comunasasciori.ro
               

Săsciori la data de 11 ianuarie  2021

                      
                  PRIMAR                                  Contrasemnează pentru legalitate   
       Nicolae-Florin Morar                            p. Secretarul general al comunei 
                                                                                            Maria-Monica Ilea

http://www.comunasasciori.ro/

