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 din 30.03.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.89 

privind angajarea dnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată, pe postul de Inspector de specialitate, debutant, gradația 3, în cadrul Compartimentului 

Situații de Urgență, începând cu data de 01.04.2020 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.8776/26.03.2020, întocmit de Magdalena VARGA, inspector 

compartimentul Resurse Umane, Biroul Economic; 

▪ Raportul final nr. 8693/26.03.2020 al Comisiei de Concurs; 

▪ HCL nr. 12 din 30.01.2020 privind  modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și HCL nr. 30 din 27.02.2020 privind 

modificarea Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Începând cu data de 01.04.2020, se aprobă angajarea doamnei  Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, 

pe postul de Inspector de specialitate, debutant, gradația 3, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, 

de natură contractuală  

Art.2 Salariul de bază brut va fi în cuantum de 4930 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană, conform 

art. 36 din OUG nr. 114/2018 coroborat cu  art. 18, alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 și vouchere de 

vacanță, conform art. 36 din OUG nr. 114/2018 coroborat cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 

de vacanță. 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


