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D I S P O Z I Ț I A  Nr.  52 din 31 mai 2021 
 

Privind numirea în cadrul Compartimentului Agricol, a domnului NAGY Szabolcs - Lajos 

ce ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

 
 Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 

Analizând referatul nr. 2383 din 31.05.2021 privind numirea în cadrul Compartimentului 

Agricol, a domnului NAGY Szabolcs - Lajos ce ocupă funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional principal, începând cu data de 01 iunie 2021; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 26 mai 2021 privind modificarea 

organigramei, a statului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Sălacea, conform căreia a fost modificată denumirea Compartimentului Registru Agricol în 

Compartiment Agricol, compartiment compus dintr-un post, funcție publică de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional principal, ocupată de către domnul NAGY Szabolcs - Lajos; 
 

Ținând cont de acordul scris al domnului NAGY Szabolcs - Lajos privind numirea în cadrul 

Compartimentului Agricol;  
 

 În baza în baza prevederilor art. 518, alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia, în caz de reorganizare a activităţii autorităţii publice, funcţionarii 

publici vor fi numiţi în compartimentul rezultat, în cazul în care se modifică atribuţiile aferente funcţiei 

publice mai puţin de 50%; 
 

 Luând în considerare prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, 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. Numirea în cadrul Compartimentului Agricol, începând cu data de 01 iunie 2021, a 

domnului NAGY Szabolcs - Lajos ce ocupă funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional principal, conform prevederilor art. 518, alin. (1) lit. ”a” și alin. (2)  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile HCL nr. 40/26.05.2021, cu menţinerea 

drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul 

Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei Sălacea. 
 

 
 

 

 

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a 

contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie. 

 
Art.4. Prezenta dispozitie se comunică domnului NAGY Szabolcs - Lajos, dosar personal, 

Primarului comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei 

Sălacea, Instituţiei Prefectului jud. Bihor și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
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          Contrasemnează 

                                                   Secretar general al comunei Sălacea 

                                                                                                            TATAI Menyhert Tibor 
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