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din  07.02.2022

 

 

DISPOZIȚIE nr.44 

privind numirea domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN în funcția publică definitivă de execuție, de Consilier, 

clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 0, în cadrul Compartimentului Agricol și 

Patrimoniu al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, începând cu data de 07.02.2022 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.9820/07.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 9819 din 07.02.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic;   

▪ Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant cu nr. 

9354/31.01.2022 întocmit de doamna Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT; 

▪ HCL nr. 19 din 03.02.2022 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de 

Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, prin care a fost 

transformată funcția publică de execuție, grad profesional debutant în grad profesional 

superior; 

▪ Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 473, art. 529, alin.(1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 28 din Anexa 6 la OUG nr. 57/2019 - METODOLOGIE din 3 iulie 2019, pentru 

realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi 

pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în 

funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020. 

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

administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă numirea domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN în funcția publică definitivă de execuție, de 

Consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 0, în cadrul Compartimentului Agricol 

și Patrimoniu al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, începând cu data de 07.02.2022. 

ART.2 Salariul de bază brut va fi în cuantum de 4572 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană, conform art. 

I, alin. (6) din OUG nr. 130/2021 coroborat cu  art. 18, alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 și vouchere de  
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vacanță, conform art. I, alin. (1) din OUG nr. 131/2021 coroborat cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanță. 

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 

                                                                      VIZA CFFP, 

                                                                    Elena NEGURĂ 


