ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA

D I S P O Z I Ţ I A nr. 11
din 29.01.2021
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vesselényi-Horváth Edit, prin
detașare, începând cu data de 01 februarie 2021, de la Primăria Comunei Curtuișeni la
Primăria Comunei Sălacea

Analizând referatul nr. 453 din 29.01.2021 privind propunerea de modificare a raportului de
serviciu al doamnei Vesselényi-Horváth Edit, prin detașare, începând cu data de 01 februarie 2021, de
la Primăria Comunei Curtuișeni la Primăria Comunei Sălacea;
Având în vedere adresa înregistrată nr. 447 din 29 ianuarie 2021, prin care viceprimarul comunei
Sălacea solicită detașarea pe funcția publică temporar vacantă de consilier clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Compartimentului Starea Civilă și Autoritatea Tutelară din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Sălacea, începând cu data de 01 februarie 2021, până la revenirea titularului pe
post, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, a doamnei Edit Vesselényi-Horváth, ce ocupă
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Curtuișeni;
Luând în considerare aprobarea primarului Comunei Curtuișeni, înregistrată sub nr. 198 din 29
ianuarie 2021 privind detașarea doamnei Edit Vesselényi-Horváth, începând cu data de 01 februarie
2021, până la reluarea activității titularului postului, dar nu mai mult de 6 luni întrun an calendaristic,
pe funcția publică temporar vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Starea Civilă și Autoritatea Tutelară din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea;
Ținând cont de acordul în scris al doamnei Edit Vesselényi-Horváth, pentru detașarea la Primăria
Comunei Sălacea în cadrul Compartimentului Starea Civilă și Autoritatea Tutelară, începând cu data
de 01 februarie 2021;
Conform prevederilor art. 502 alin. (1) lit. ”b” coroborat cu prevederile art. 505 alin. (1) – alin.
(4) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 11 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:
”(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite,
cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,

primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.”;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 23.12.2020 pentru aprobarea salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primăriei Comunei Sălacea, potrivit art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de
încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar din Legea – cadru nr.153/2017, cu
modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit
căreia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările
şi completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din
anul 2020;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 01 februarie 2021, se modifică raportul de serviciu prin detașare la
Primăria Comunei Sălacea pe funcția publică temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Compartimentului Starea Civilă și Autoritatea Tutelară, până la reluarea activității
titularului postului, dar nu mai mult de 6 luni întrun an calendaristic, a doamnei Edit VesselényiHorváth, ce ocupă funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Curtuișeni, conform prevederilor art. 502 alin. (1) lit.
”b” coroborat cu prevederile art. 505 alin. (1) – alin. (4) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. cu modificările și completările ulterioare.
Art.2. Salariul de bază de care beneficiază doamna Edit Vesselényi-Horváth, pentru perioada
modificării raportului de serviciu prin detașare pe funcția publică temporar vacantă de consilier, clasa
I, grad profesional asistent, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 4, este în cuantum de 5.148
lei, la care se adaugă indemnizația de hrană menţinută la nivelul din anul 2020, acordată proporţional
cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020,
a dispozițiilor O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile
Legii nr. 153/2017 și dispozițiile HCL nr. 20/2020.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.5. Dispoziţia se comunică doamnei Edit Vesselényi-Horváth, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
București şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor.
VIDA Attila-Jozsef
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