
 

 

 

 

privind numirea doamnei Lukács Andrea
specialitate, clasa a II, grad profesional superior, perioad

compartimentului cadastru și agricultur
o durată normală a timpului de lucru de 8 

 
Primarul comunei Zăbala, jude

 Având în vedere referatul nr.
la numirea doamnei Lukács Andrea în func
a II, grad profesional superior, perioad
agricultură, al unității administrativ teritoriale (UAT) Z
 Având in vedere prevederile: 
- art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind 
modificarile si completarile ulterioare;
 - art.473 ; art.528 alin.(1) și (2); art.529 alin.(1) si (2) din OUG.nr. 57/2019 
administrativ;  
- art.76-77 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
carierei funcţionarilor publici;  
- art.155 alin.5 lit.e din OUG.nr.57/2019 
completări ulterioare;  
 În baza art.196 alin.1, lit.b din OUG.nr.57/2019 
modificări și completări ulterioare;
 

 Art.1 . Începând cu data de 15.09
publică de de execuție de referent de specialitate, cla
nedeterminată, din cadrul compartimentului cadastru 
teritoriale (UAT) Zăbala 
 Art.2. Cu aceeași dată se acord
stabilindu-se un salariu de bază în sum
de hrană, în cuantum de 347 lei, pentru zile efectiv lucrate
 Art.3 Atribuţiile de serviciu ale func
profesional superior, în cadrul compartimentului cadastru 
postului, anexată la prezenta dispozi
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr. 108/2021 

doamnei Lukács Andrea în funcția publică de execuție de referent de 
specialitate, clasa a II, grad profesional superior, perioadă nedeterminată

și agricultură, al unității administrativ teritoriale (UAT) Z
 a timpului de lucru de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptă

 

ăbala, județul Covasna, 
Având în vedere referatul nr.5609/15.09.2021 compartimentului de specialitate 

kács Andrea în funcția publică de execuție de referent de specialit
a II, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, din cadrul compartimentului cadastru 

ii administrativ teritoriale (UAT) Zăbala. 
Având in vedere prevederile:  

art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

și (2); art.529 alin.(1) si (2) din OUG.nr. 57/2019 

77 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

art.155 alin.5 lit.e din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu modific

96 alin.1, lit.b din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu 
ri ulterioare; 

DISPUNE 
 

Începând cu data de 15.09.2021, doamna Lukács Andrea, se nume
ie de referent de specialitate, clasa a II, grad profesional superior, 

, din cadrul compartimentului cadastru și agricultură, al unităț

ș ă se acordă și drepturile salariale ale doamnei
ă în sumă 5815 lei, coeficient 2,20, la care se adaug

, în cuantum de 347 lei, pentru zile efectiv lucrate. 
iile de serviciu ale funcţiei publice de referent de specialitate, clasa a II, grad 

cadrul compartimentului cadastru și agricultură,sunt cele prev
 la prezenta dispoziție. 

ție de referent de 
 nedeterminată, din cadrul 

ii administrativ teritoriale (UAT) Zăbala – cu 
ăptămână: 

compartimentului de specialitate cu privire 
ie de referent de specialitate, clasa 

, din cadrul compartimentului cadastru și 

ătit din fonduri publice, cu 

i (2); art.529 alin.(1) si (2) din OUG.nr. 57/2019 - privind Codul 

77 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

privind Codul administrativ, cu modificări și 

privind Codul administrativ, cu 

se numește în funcția 
sa a II, grad profesional superior, pe perioadă 

ă, al unității administrativ 

ale doamnei Lukács Andrea, 
la care se adaugă norma zilnică 

referent de specialitate, clasa a II, grad 
,sunt cele prevăzute în fişa 



Art. 4 . Prezenta dispoziţie se comunică persoanei în cauză, compartimentului resurse umane, 
compartimentului financiar-contabil, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi, după 
caz, altor persoane şi autorităţi  interesate, prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
Zăbala, 15.09.2021 
 
 
 

PRIMAR,             CONTRASEMNEAZĂ, 
      Fejér Levente                    SECRETAR GENERAL UAT 

        Barabás Réka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:5609/15.09.2021 
 
                                         
 
 

Referat 
 

privind numirea doamnei Lukács Andrea în funcția publică   de execuție de referent de 
specialitate, clasa a II, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, din cadrul 

compartimentului cadastru și agricultură, al unității administrativ teritoriale (UAT) Zăbala – cu 
o durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână: 

 
 

 
Având in vedere prevederile:  
- art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - art.473 ; art.528 alin.(1) și (2); art.529 alin.(1) si (2) din OUG.nr. 57/2019 - privind Codul 
administrativ;  
- art.76-77 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici;  
- art.155 alin.5 lit.e din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificări și 
completări ulterioare;  
 în baza art.196 alin.1, lit.b din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu 
modificări și completări ulterioare; 
 Propun numirea doamnei Lukács Andrea în funcția publică de execuție de referent de 
specialitate, clasa a II, grad profesional superior, perioadă nedeterminată, din cadrul 
compartimentului cadastru și agricultură, al unității administrativ teritoriale (UAT) Zăbala, care 
va avea salariu brut de 5815 lei, coeficient 2,20, la care se adaugă norma zilnică de hrană, în 
cuantum de 347 lei, pentru zile efectiv lucrate. 
 
 
 

Referent 
Hejja Eniko 


