
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA SĂLACEA 

 

 

 

EMITENT PRIMAR 

CIF 4784300  

 

D I S P O Z I Ț I A  Nr.  51 din 31 mai 2021 
Privind mutarea în cadrul Compartimentului Asistență Socială, a doamnei  

TATAI Laura - Andreea ce ocupă funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent 

 

 

 Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 

Analizând referatul nr. 2382 din 31.05.2021 privind mutarea în cadrul Compartimentului 

Asistență Socială, a doamnei TATAI Laura - Andreea ce ocupă funcţia publică de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional asistent, 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 doamna TATAI Laura-Andreea este mutată definitiv, cu repartizarea 

postului corespunzător funcţiei deţinute, respectiv funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent în cadrul Compartimentului Asistență Socială, cu acordul scris al funcţionarului public, din 

cadrul Compartimentului Stare Civilă (compartiment compus dintr-un post), acest compartiment urmând 

a fi desființat, având în vedere atribuțiile acesteia privind realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, 

activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau 

de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, 

pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, respectiv atribuții 

privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 

procedurilor prevăzute de lege şi pregătirea documentaţiei necesare în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistenţă socială; 

Ținând cont de acordul scris al doamnei TATAI Laura-Andreea privind mutarea în cadrul 

Compartimentului Asistență Socială, conform atribuțiilor funcţiei publice deținute;  
  

În baza prevederilor art. 502 alin. (1) lit ”d”, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia modificarea raporturilor de 

serviciu ale funcţionarilor publici are loc prin mutarea definitivă în cadrul autorităţii publice și se 

dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire, cu aplicarea corespunzătoare 

a prevederilor art. 528 şi 530, art. 518, alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b”, coroborate cu prevederile art. 507 

alin. (2), alin. (4) lit. ”a” și alin. (6), potrivit căruia, în cazuri temeinic justificate, mutarea definitivă a 

unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de conducătorul autorităţii publice, motivat 

respectiv, în baza atribuțiilor exercitate de aceasta, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei 

deţinute de funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public. 
  
 

 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. Mutarea în cadrul Compartimentului Asistență Socială, începând cu data de 01 iunie 

2021, a doamnei TATAI Laura - Andreea ce ocupă funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent, conform prevederilor art. 502 alin. (1) lit ”d”, alin. (6), art. 528 şi 530, art. 518, 

alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b”, art. 507 alin. (2), alin. (4) lit. ”a” și alin. (6)  din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

 
 

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 doamnei TATAI Laura - Andreea, 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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