ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA ALEXENI
PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind modificarea Dispoziție nr. 86 din 07.06.2021
privind numirea in funcția publică de conducere
a doamnei DINU MARINA
PRIMARUL COMUNEI ALEXENI , JUDEȚUL IALOMIȚA.
Avand in vedere :
- adresa Instituției Prefectului nr. 11294 din 13.07.2021 prin care se solicită
reanalizarea și modificarea dispoziție nr. 86/2021 ;
- raportul final intocmit de Comisia de concurs pentru ocuparea funcției publice de
conducere de secretar general al comunei , din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Alexeni ;
- prevederile art. 76 și art. 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 11, art. 18 , art. 19, art. 38, alin (3), litera e) şi anexa nr. VIII, cap I lit.
A, pct. III a) nr. crt.1 din Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Alexeni nr. 20 din 20 februarie 2020 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni cu modificările și completările
ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Alexeni nr. 48 din 28.11.2019
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, funcțiile publice și numărul de personal
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alexeni ;
- prevederile art. I din OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene ;
- prevederile art. 528, art. 529, art. 618, alin. (19) și art. 628 din O.U.G. nr. 57 /2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
In temeiul art. 154 alin.(1), art. 155 alin (1), lit. d) coroborat cu alin. (5), lit e) și art.
196, alin (1) , lit b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ , cu modificările și
completările ulterioare ,
DISPUNE :
Art. I. Art. 1 din Dispoziția nr. 86 /2021 se modifică și va avea următorul conținut :
a)
Incepând cu data de 7 iunie 2021, d-na DINU MARINA se numește în funcția
publică locală de conducere de secretar general al comunei Alexeni, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Alexeni , clasa II, periodă nedeterminată.
Durata programului de lucru , respectiv raport de serviciu este normă întreagă .

Locul de desfășurare a activității este sediul Primăriei comunei Alexeni, str. Primăriei,
nr. 5 .
Fișa postului aferent funcției publice de conducere de secretar general al comunei
Alexeni este anexă la prezenta dispoziție.
b) Cuantumul brut al salariului lunar este în sumă de 5.772 lei.
Art. II. Art. 4 din Dispozitia nr. 86 /2021 se modifică și va avea următorul conținut:
a). Prezenta dispoziție poate fii contestată, in termen de 30 zile de la data comunicării
actului administrativ , la sediul autorității emitente.
b). Primarul va soluționa contestația în termen de 30 de zile calendaristice.
c). Impotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemultumită se poate
adresa instanței de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicării soluționării contestației.
Art. III. Celelalte prevederi ale dispozitie rămân nemodificate.

PRIMAR,
Crețu Ion

Nr. 104.
Emisă la Alexeni.
Astăzi 26. 07. 2021.

Contrasemenază pentru legalitate ,
Secretar general al comunei ,
Dinu Marina

