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PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.5/2021
privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb

Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere de secretar general al
comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

comunei Batrana,judetul Hunedoara

      PRIMARUL COMUNEI BATRANA
Având în vedere faptul că, în urma concursului de promovare, organizat în data

de 28.01.2021,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifica vacantă de
secretar  general  al  comunei  ,  din  cadrul aparatului  de  specialitate  al  Primarului
comunei  Batrana, d-na  Barb  Camelia  Cosmina a  fost  declarată  admisa,  conform
raportului final nr.157/28.01.2021, întocmit de comisia de examinare;
     Tinând cont de referatul de specialitate cu nr.9/01.02.2021 al compartimentului 

financiar contabil-juridic prin care se propune modificarea raportului de 
serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de 
conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
În conformitate cu prevederile art.77, alin.1 și art. 140 din H.G.R. nr.611/2008,

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art.502 alin.1, lit.g ,art. 528,
art.530 si  art.534  din O.U.G.  nr.57/2019  privind Codul  administrativ,  ale Legii-
Cadru  nr.153/2017,  privind  salarizarea  unitară  a  personalului  plătit  din  fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tinand  cont  de  HCL nr.2/2020  privind  stabilirea  salariilor  de  baza  pentru
fuctionarii publici si  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Batrana.

 În temeiul art. 155 alin 1 lit d si alin 5 lit e ,art. 196 alin.1 lit.b,art.197 alin 4 si
alin 5,art.199 alin 1 si alin 2  precum si art.243 alin 1 lit a  din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;

D I S P U N E: 

ART.1 Începând cu data de 01.02.2021, se modifică raportul de serviciu al d-nei
Barb  Camelia  Cosmina,  consilier  juridic  cls.I,  gradul  profesional  principal  ,  prin
promovare în funcţia publică de conducere specifica  de secretar general al comunei ,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana, având un salariu
de bază de 6240 lei. 

ART.2 Se aproba fişa postului , anexa ,parte integranta la prezenta dispozitie.
ART.3 Împotriva prezentei  dispoziţii se poate depune contestaţie în termen de

20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a
drepturilor  salariale,  la  sediul  ordonatorului  de  credite.  Ordonatorul  de  credite
soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice. Împotriva modului



de  soluţionare  a  contestaţiei  persoana  nemulţumită  se  poate  adresa  instanţei  de
contencios  administrativ  sau,  după caz,  instanţei  judecătoreşti  competente  potrivit
legii,  în  termen  de  30  de  zile  calendaristice  de  la  data  comunicării  soluţionării
contestaţiei. 

ART.4 Prezenta se comunică d-nei  Barb Camelia Cosmina, Compartimentului
financiar  contabil-juridic,Primarului  comunei  Batrana  Agenţiei  Naţionale  a
Funcţionarilor Publici,  Instituţiei  Prefectului   judeţul – Hunedoara si  se aduce la
cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana

Batrana la 01 februarie 2021
PRIMAR,

Herciu Radu
Contrasemneaza,

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina




