ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU
PRIMAR
D I S P O ZIT IA Nr.30st20}0
privind numirea doamnei .:'
in funcfia publici de execufie - consilier,
clasa I, gradul profesional principal, la compartimentul Contabilitate/Impozite
qi
taxe/resurse umane

Primarul Comunei Avram Iancu, jude{ul Alba:
Analizdnd referatal nr.4619 din 18 septembrie 2020 al compartimentului resurse
.
umane
cu privire la numirea unor funclionari publici qi u p".rorulrlui contractual, in noile
compartimente, ca unnare areorganizirii apaiatului de specialitate al primarului
comunei Avram
Iancu, incepdnd cu data de I octombrie Z0i0;
Ludnd in considerare prevederile Hotiirdrii Consiliului Local Avrom fancu
nr. 44/09
iulie 2020 privind aprobarea reorganizdrii aparatului de specialitate al primarului
comunei
Avram lancuAvdnd in.vedere prevederile:
- art. I5S alin. S lit. e itin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul qdministrativ, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare;
- art' 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
si
comple tdrile ulterioare ;
In temeiul art. 196 alin. 1,lit. b din o.a.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu
mo d ifi c dr i I e S i c o mp I e t dr i I e ul t e r i o ar e emit urmdtoarea

DISPOZITIE

Art. 1. Numesc, incepdnd cu data de 1 octombrie-2}2}rpe doamna 1
_-s,
in
func{ia
publici de executie - consilier, gradul profesional principal, gradalia 1, la
,compartimentul GONTABILITATE/LMPILrTE
BI TAiE LocALVREsunse UMANE, ca
urmare a schimb5rii denumirii compartimentului, lEra modificareainpropor{ie
de peste 506/o a
atribufiilor aferente func{iei publice.
Art. 2. Atribuliile de serviciu ale doamnei. .
" :

sunt prevdzute in figa
postului - anexd la prezenta dispozilie.
Art. 3. Doamnei I
,t i se menfin drepturile de naturi salariald awte la
data numirii in noua funcfie public6.
ArL 4' Prczenta dispozilie poate fi contestatl in condiliile gi in termenele prevdzute
dg
Legea nr' 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificirile si completdrile ulterioare
Prezenta dispozi{ie:
- se comunicE: Prefectului Judetului Alba, compartimentului de resurse
umane din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Avram
Iancu, in conformitate cu prevederile
art' 197 si art' 199 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
si
completdrile ulterioare ;
- se atageazd in dosarul profesional al func{ionarului public in conformitate
cu prevederile
urt' 5 alin' 5 lil' k din H.G. nr. 432/2004 privini dosaiil
)rofesional al funclionarilor publici,
cu modificdrile Si completdrile ulterioare:

