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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 30 

din 25.03.2021 
Privind încetarea modificării raportului de serviciu al doamnei Vesselényi-

Horváth Edit, prin detașare, de la Primăria Comunei Curtuișeni la Primăria 

Comunei Sălacea,  

începând cu data de 01 aprilie 2021 

 

 

Analizând referatul nr. 1346 din 25.03.2021 privind propunerea de încetare a 

modificării raportului de serviciu al doamnei Vesselényi-Horváth Edit, prin detașare, 

începând cu data de 01 aprilie 2021, de la Primăria Comunei Curtuișeni la Primăria 

Comunei Sălacea; 
 

Luând în considerare Dispoziția nr. 11/2021 privind modificarea raportului de 

serviciu prin detașare la Primăria Comunei Sălacea, începând cu data de 01 februarie 2021, 

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 Vesselényi-

Horváth, 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; 

Având în vedere Dispoziția nr. 140/2019 privind suspendarea, la iniţiativa 

funcţionarului public, din funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional 

asistent, în cadrul Compartimentului Starea Civilă și Autoritatea Tutelară, a doamnei Tatai 

Laura - Andreea, începând cu data de  12 august 2019, în vederea efectuării concediului 

pentru creşterea copilului, potrivit art. 514 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de cererea doamnei TATAI Laura - Andreea, înregistrată sub nr. 1086 

din 11.03.2021, prin care solicită reluarea activităţii din concediul pentru creşterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani, potrivit prevederilor art. 514 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În baza adresei nr. 1345 din 25 martie 2021, emisă către unitatea administrativ 

teritorială Comuna Curtuișeni,  prin care se comunică încetarea modificării raportului de 

serviciu prin detașare a doamnei Edit Vesselényi-Horváth la unitatea administrativ teritorială 

Comuna Sălacea; 
 

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 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, 
 

 
 

D I S P U N E : 
 
 

Art.1.  Încetează modificarea raportului de serviciu prin detașare de la Primăria 

comunei Curtuișeni la Primăria comunei Sălacea, începând cu data de 01 aprilie 2021, 

pentru doamna Edit Vesselényi-Horváth, ce ocupă funcţia publică de execuţie de inspector, 

clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Curtuișeni, conform art. 502 alin. (1) lit. ”b” și alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

 

 

Art.2. Perioada 01 februarie 2021 – 01 aprilie 2021, în care doamna Edit Vesselényi-

Horváth, funcţionar public de execuţie, a avut raporturile de serviciu modificate temporar 

prin detașare, constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de execuţie pe care 

funcţionarul public o deţine, potrivit prevederilor art. 502 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

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, Primarului comunei 

Curtuișeni, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Bihor. 

                                                            
         

VIDA Attila Jozsef 
 

  Pt. PRIMAR 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                             Secretar general al Comunei Sălacea 
 

                                                                                      TATAI Menyhert Tibor 

 
 


