
ROM.ANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA LECHJNTA 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind incadrarea pe postul de natura contractual de asistent medical generalist a 
doamnei Balta Ileana-Irina la Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Lechinta 

Primarul comunei Lechinta, judetul Bistrita-Niisiiud 
A vand in vedere 

-Referatul nr. 5515/20.07.2022 prezentat de doamna Dunca Adriana, responsabil cu 
indeplinirea atributiilor la Compartimentul ResurseUmane, din cadrnl aparatului de specialitate 
al primarnlui comunei Lechinta, privind propunerea de incadrare pe postul de asistent medical 
generalist a doamnei Balta Ileana-Irina la Compatiimentul Asistenta Sociala din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

-Rapmiul final al concursului nr. 5496/19.07.2022 al Comisiei de concurs in urma ciiruia a 
fost admisa doamna Balta Ileana-Irina; 

In conformitate cu: 
-prevederile ati.10, art. 12 alin. (1), art. 105 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii 

republicatii, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 
- prevederile H.C.L. nr. 49/27.06.2022 privind aprobarea modificiirii Organigramei si a 

Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 
- prevederile H.C.L. nr.52/12.07.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de 

venituri si cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022; 
-prevederile H.C.L.nr.53/12.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de 

bazii pentru functionarii publici ~i personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
,,Administratie" din aparatul propriu al Primarului comunei Lechinta incepand cu O 1.08.2022. 

-prevederile mt. 542 alin. (1) ~i (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificiirile ~i completiirile ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziitor 
functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din secto1ul bugetar platit din fonduri 
publice, cu modificiirile §i completiirile ulterioare; 
- prevederile art. 11, mt. 38 alin (3) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului pliitit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul ait.196 alin. (1) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

DISPUN 

Art.I. incepilnd cu data de 20.07.2022 se angajeazii pe postul de asistent medical 
generalist doamna Balta Ileana Irina in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, din 



aparatul de specialitate al J>rimarului coumnei Lecbinta, in urma concursului organizat fu 
data de 18.07.2022, cu contract de munca cu norma intreaga. 

(2) incepand cu data de 20.07.2022, doamna Balta Ileana-Irina va beneficia de un 
saJariu de incadrare de 4856 lei/luna, la care se adauga n01ma de hrana in cuantum bmt de 347 
lei/hma, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
~i Anexei nr. l la Hotararea Consiliului Local Lechinta nr.10/30.01.2020 privind stabilirea 
salariilor de baza pentrn personalul angajat in cadrnl aparatului de specialitate a) Primarului 
comunei Lechinta. 

Art.2. Fi~a postului ~i contractul de munca fac paite din prezenta dispozitie ca anexe 
nr.l ~i 2. 

Aa·t.3.(l)Impotriva prezentei dispozitii se poate depune contestatie cu privi.re la 
modalitatea de stabilire a salariului de baza, la sediul Primariei comunei Lechinta, in termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului de autoritate publica. 

(2)lmpotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se 
poate adresa Tribunalului Bistri/a - Niisaud, Sec/ia II -a Civil a, de Contencios Administrativ .~i 
Fiscal, 1n termen de 30 de zile calendadstice de la data comunicarii solutionarii contestatiei. 

Art. 4. Cu ducerea la 1ndeplinire ~i punerea in aplicare a prevederilor prezentei 
dispozitii se incredinteaza Birou] buget- contabilitate ~i Compmtimentul resurse umane din 
cadrul primariei comunei Lechinta. 

Art. S. Prezenta dispozitie se comunica prin intermediul secretarului general al 
comunei, u1 termenul prevazut de lege cu: 

-Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 

- Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud; 

- Biroul buget- contabilitate din cadrul Primariei comunei Lechinta; 

- Compartimentul resurse umane din cadrul Pr.imariei comunei Lechinfa; 

- Doamna Balta Ileana Irina. 
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Din 20.07.2022 




