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ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA NASAUD 
COMUNA LECHINTA 

PR/MAR 

DISPOZITIE 

Lechint a, Nr. 506, 
Tel: 0263/274006, 0263/274325, 

Fax: 0263/27 4325, 
E-mail: primaria./echinta@yahoo.com 

privind promovarea in functia publica de executie de inspector ,clasa I, grad 
profesional principal , gradatia 2 a d-nei Anton Cristina la Compartimentul Agricol 9i 

protectia mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta 

Primarul comunei Lechinta,judetul Bistrita-Nasaud 

Avand in vederc: 
- referatul nr. 1164 din 15.02.2022 prezentat de d-na Dunca Adriana, inspector 

superior la Compartimentul Resurse Umane; 
- raportul final nr. 1163/15.02.2022 al concursului/examenului pentru promovare in 

grad profesional; 
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 611 din 04.06.2008 pentru aprobarea 

normelor privincl organizarea ~i clezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata ~i 

completata prin Hotararea de Guvern nr. 1173/2008; 
- Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 473 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr.12 din 10.02.2022, 

privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022 ; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr. 5 din 27.01.2022 

privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Lechinta; 
- prevederile Hotararii Consiliului local Lechinta nr. 6 din 27.01.2022 privind 

modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ~i personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al 

Primarului comunei Lehinta incepand cu O 1.01.2022; 
- prevederile art.11 alin.( l) ~i art.16 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice; 
In temeiul prevederilor ait. 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. Incepand cu data de 01.03 .2022 , se promoveaza in functia publica de 

inspector, clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 , doanma Anton Cristina, functionar 

public de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta, judetul 



,, 

Distrita -Nasaud, Compartimentul agricol ~i protectia mcdiului, 1n urma sustinerii examcnului 
de promovare. 

Art. 2.Salarilil de baza corespm1zator functiei publice de cxecutic de inspector, clasa I, 
grad profesional principal , gradatia 2 este de 3581 lei/Juna. 

Art. 3. Doamna Anton Cristina, va indeplini atributiile stabilite prin fisa postului , 
prevazuta in anexa, care face pa11e integranta din prezenta dispozitie. 

Art. 4 .Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de responsabilul cu resurse 
umane si biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta, judetul Bistrita- Nasaud. 

Art. 5.Prezenta dispozitie sc va comunica cu : 
- lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud 
- ANFP Bucuresti 
- Biroul financiar contabil din cadrul primarici 
- Compartimcnt resurse umane 
- D-na Anton Cristina 

PRIMP.~ 
Ing.Florian 

Nr. 
Din 

DE LEGALITATE SECRETAR , 
Hanes Rodica 




