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DISPOZITIE 
privind numirea in functia publica de executie temporar vacanta de Inspector clasa I, 

grad profesional debutant a d-nei Encean Ancuta-Florina la compartimentului agricol 
si protectia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Lechinta, incepand cu data de 16.05.2022 pana in data de 31.12.2022 

Primarul Comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere: 

-Referatul nr. 3870/12.05.2022 a d-nei Dunca Adriana - inspector superior la 
compartimentul Resurse-Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta, prin care se propune numirea in functia publica de executie temporar vacanta de 
inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul agricol si protectia mediului 
a d-nei Encean Ancuta-Florina, in urma concursului organizat in data de 09.05.2022; 

-raportul final cu numarul 3808/10.05.2022 al comisiei de concurs, organizat in data de 
09.05.2022 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de inspector, 
grad profesional debutant la Compartimentul agricol si protectia mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta 

Avand in vedere prevederile: 
• art. 473 din Ordonan\a de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
• art.1 alin. (1), art.7 ~i art.11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
• Legii -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local Lechinta nr. 5/27.01 .2022 privind aprobarea modificarii 
Organigramei ~i a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Lechinta; 

• Hotararea Consiliului Local Lechinta nr.12/10.02.2022, privind aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022; 

• Hotararea Consiliului Local Lechinta nr. 6/27.01 .2022 privind modificarea Anexei cu 
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din 
cadrul din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie" din aparatul propriu al 
Primarului comunei Lechinta incepand cu 01 .01.2022; 

Tn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art. 1. Tncepand cu data de 16.05.2022 se nume§te in functia publica de executie 
temporar vacanta de inspector els-I ,grad profesional debutant dna Encean Ancuta-Florina, 
la Compartimentul agricol si protectia mediului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, avand un raport de serviciu cu norma 
intreaga pe durata determinata, pana in data de 31 .12.2022, ca urmare a promovarii 
concursului organizat in data de 09.05.2022. 



Art.2.Cu aceea§i data se acorda 9i drepturile salariale, stabilindu-se un salariu de 
baza 1n suma de 3184 lei/luna,conform Anexei la Hotararea Consiliului Local Lechinta nr. 
6/27.01 .2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul angajat in cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechinta , la care se adauga norma de hrana 
in cuantum brut de 347 lei/luna. 

Art.3.Fi§a postului susnumitei va fi completata cu atributiile specifice de inspector 
grad profesional debutant la compartimentul agricol si protectia mediului. 

Art.4.lmpotriva prezentei dispozi\ii se poate depune contesta\ie la sediul Primariei 
comunei Lechinta, in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia. 

Art.5.Cu ducerea la indeplinire 9i punerea in aplicare a prevederilor prezentei 
dispozitii se incredinteaza Biroul buget- contabilitate §i resurse umane din cadrul primariei 
Comunei Lechinta. 

Art.6. Prezenta dispozitie se comunica, 1n termenul prevazut de lege, cu : 
-lnstitutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud; 
-Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucure§ti; 
-D-na Encean Ancuta-Florina-inspector, clasa-1 , grad profesional debutant la 

Compartimentul agricol si protectia mediului ; 
-Biroul buget-contabilitate 9i resurse umane 9i Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

primariei Comunei Lechinta; 
-Publicare prin afi§are. 
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