
 

 

Cu privire la reluarea 
îngrijirea copilului 

inspector, grad profesional principal,
specialitate al primarului comunei Z

 
Primarul comunei Zăbala,

 Având în vedere: 
- Referatul cu nr.5027/09.08.2021
- Dispoziția nr.186/2019 privind 
Erika, având funcția publică de 
cadrul aparatului de specilaitate al primarului Comunei Z
-Cererea doamnei Kovacs Erika nr.
începând cu data de 09.08.2021
-În baza H.G. nr.935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe 
garantat în plată. 
 În baza prevederilor din H
hotărârea Consiliului Local Ză
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala începând cu 1 ia
-În baza prevederilor art.512 alin. (7) 
Administrativ. 
-În baza prevederilor art.134 alin
Codul Administrativ. 
-În conformitate cu prevederile art.196, alin
Codul Administrativ. 

 
  Art. 1. Se aprobă reluarea activit
de inspector, grad profesional principal,
specialitate al primarului comunei Z

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr.102/2021 

Cu privire la reluarea activității din concediul plătit pentru cre
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, a doamnei Kovacs Erika

nspector, grad profesional principal, clasa I, gradația 4, în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Zăbala 

ăbala, județul Covasna, 

.2021 al Compartimentului Resurse Umane   
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Kovacs 

de inspector, grad profesional principal, clasa I
cadrul aparatului de specilaitate al primarului Comunei Zăbala. 

Kovacs Erika nr.4965/04.08.2021 prin care solicită reluarea ac
începând cu data de 09.08.2021. 

935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe 

În baza prevederilor din H.C.L. nr.22/2020 privind modificarea A
rârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de baz

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
începând cu 1 ianuarie 2020 al Consiliului Local Z
.512 alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

În baza prevederilor art.134 alin. (1 ) alin. (3) și alin. (4)din O.U.G. nr.57/2019 privind 

conformitate cu prevederile art.196, alin. (1), lit. “b”din O.U.G. nr.57/2019 privind 

 
D I S P U N E 

reluarea activității de către doamna Kovacs Erika
nspector, grad profesional principal, clasa I, gradația 4, în cadrul 

specialitate al primarului comunei Zăbala, începând cu data de 09.08.2021

tit pentru creșterea și 
oamnei Kovacs Erika, 

în cadrul aparatului de 

 
suspendarea raportului de serviciu al doamnei Kovacs 

clasa I, gradația 4 în 

ă reluarea activității 

935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 

Anexei nr.1 din 
5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
al Consiliului Local Zăbala. 

57/2019 privind Codul 

57/2019 privind 

57/2019 privind 

Kovacs Erika, având funcția 
în cadrul aparatului de 

începând cu data de 09.08.2021. 



Art. 2. Începând cu data de 09.08.2021, doamna Kovacs Erika va beneficia de un 
salariu lunar în cuantum de 6502 lei /lună, la care se adaugă indemnizația de hrană de 347 
lei/lună;având coeficientul de 2,40. 
           Art. 3 Împotriva prevederilor prezentei dispoziţie se poate face contestaţie la 
instanţa de contencios administrativ sau după caz la instanţa judecătorească competentă, 
potrivit legii în termen de 30 zile de la data comunicării. 
           Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii primarul Comunei Zăbala 
și compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Zăbala. 

 
 

Zăbala, la 09 august 2021 
 

PRIMAR,                 CONTRASEMNEAZĂ, 
         Fejér Levente                   SECRETAR GENERAL UAT 

      Barabás Réka 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI Z ĂBALA 

 

NR. 5027/09.08.2020 

 

 

REFERAT 

Cu privire la reluarea activității din concediul plătit pentru creșterea și îngrijirea 
copilului în vârstă de până la 2 ani, a doamnei Kovacs Erika, inspector, grad 

profesional principal, clasa I, gradația 4, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala 

 

 Având în vedere Cererea doamnei   Kovacs Erika nr:4965/04.08.2021 prin care 
solicită reluarea activității începând cu data de 09.08.2021. 
 În baza H.G. nr.935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe 
țară garantat în plată. 
 În baza prevederilor din H.C.L. nr.22/2020 privind modificarea anexei nr.1 din 
hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala începând cu 1 ianuarie 2020 al Consiliului Local Zăbala. 
 

Începând cu data de 09.08.2021. doamna Kovacs Erika – va relua activitatea de, 
având funcția de inspector, grad profesional principal, clasa I, gradația 4, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala și va beneficia de un salariu  lunar 
în cuantum de 6502 lei /lună, la care se adaugă indemnizația de hrană de 347 
lei/lună;având coeficientul de 2,40. 

. 
Zăbala 09.08.2021 

 

Referent 
  Hejja Eniko 

 


