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din  02.02.2022

 

DISPOZIȚIE nr.36 

privind încetarea detașării doamnei Elena-Maria SAULEA funcționar public de conducere, pe funcția publică de 

conducere vacantă de Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Sânpetru, județul Brașov și reluarea activității pe funcția publică de conducere de Șef Serviciu Economic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.9579/03.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 9578/03.02.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic; 

▪ Cererea doamnei Elena-Maria SAULEA înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 

9437/02.02.2022, prin care solicită încetarea detașării pe funcția publică de conducere 

vacantă de Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Sânpetru, județul Brașov și reluarea activității pe funcția publică de conducere de Șef Serviciu 

Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov, 

începând cu data de 03.02.2022, aprobată de domnul Primar Sergiu ARSENE; 

▪ Dispoziția cu nr. 3/06.01.2022 privind detașarea doamnei Elena-Maria SAULEA funcționar 

public de conducere, Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod, județul Brașov, pe funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu 

Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sânpetru, județul 

Brașov; 

▪ Prevederile art. 155, art. 505 coroborate cu prevederile art. 512, alin. (7) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  

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 03.02.2022 încetează detașarea doamnei Elena-Maria SAULEA funcționar public de 

conducere, pe funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului comunei Sânpetru, județul Brașov și își reia activitatea pe funcția publică de conducere 

de Șef Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov. 

ART.2 La reluarea activității în cadrul Primăriei comunei Bod funcționarul public detașat beneficiază de același 

salariu de încadrare în cuantum de 7176 lei, precum și de indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei/lunar, 

drepturi salariale deținute anterior detașării. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse  

Umane, Compartimentul Contabilitate și funcționarul public nominalizat la art.1. 

 

 

                                                                                                                                     Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

                                                                      VIZA CFFP, 

                                                                    Elena NEGURĂ 


