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 din 06.01.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.3 

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 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr. 2723/06.01.2022 întocmit de doamna Daniela-Laura AXENIE, Secretar 

General UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 2721/06.01.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane, Serviciul Economic; 

▪ Solicitarea Primarului comunei Sânpetru, județul Brașov cu nr. 170/05.01.2022 , înregistrată în cadrul 

primăriei comunei Bod sub nr. 2704/06.01.2022 și aprobată de Primarul comunei Bod, domnul Sergiu 

ARSENE; 

▪ Acordul cu nr. 2719/06.01.2022 privind detașarea doamnei Elena-Maria SAULEA pe postul de Șef 

Serviciu Economic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sânpetru, județul Brașov; 

▪ 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;  

▪ Hotărârea Guvernului  nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 

instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în 

interesul serviciului; 

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

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 1 Începând cu data de 10.01.2022 , potrivit art. 505 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Elena-Maria SAULEA, având funcția publică de conducere de 

Șef Serviciu Economic, este detașată în cadrul Primăriei comunei Sânpetru pentru o perioadă de 30 de zile, pe 

funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Economic. 

ART.2 Pentru funcția publică de conducere deținută anterior detașării în cadrul Primăriei comunei Bod doamna 

Elena-Maria SAULEA a beneficiat de un salariu de încadrare în cuantum de 7176 lei, precum și de indemnizația 

de hrană în cuantum de 347 lei/lunar, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a Viceprimarului comunei Bod. 
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ART.3 Pe durata detașării funcționarul public nominalizat la ART.1 își păstrează funcția publică de conducere 

deținută anterior detașării în cadrul Primăriei comunei Bod. 

ART.4 Până la data prevăzută la ART.1 funcționarul public nominalizat în prezentul act administrativ este 

obligat să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, 

conform legislației în vigoare. 

ART.5 Drepturile salariale aferente funcției publice de conducere de Șef Serviciu Economic deținută ca urmare 

a detașării în cadrul Primăriei comunei Sânpetru sunt plătite de această instituție, în conformitate cu 

prevederile art. 505, alin.(10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

ART.6 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 

 


