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DISPOZIXIE 
nr. 5/20.01.2020 

privindăacordareaăindemnizaYieiădeă10%ămembrilorăcomisieiădeăexamenă 
pentru ocupareaăuneiăfuncțiiăpubliceădeăexecuțieăvacanteădeăconsilierăclasaăI,ăgradă

profesionalăprincipalădinăcadrulăcomp<artimentuluiăFinanciarăContabil,ăImpoziteășiăTaxeă
organizatădeăPrim<riaăcomuneiăS<b<reniăînădataădeă17.01.2020 

 
 
 

 Primarul Comunei S<b<reni, JudeYulăGiurgiu 
  Având în vedere: 
- anunțul nr.5879/18.12.2019  al Primăriei Comunei Săbăreni cu privire la ocuparea unei funcții 
publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul 
compăartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe 
- dispoziția nr.118/18.12.2019 privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat de primăria comunei Săbăreni pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din 
cadrul compăartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe 
- raportul final nr.245/20.01.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de 
consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compăartimentului Financiar Contabil, 
Impozite și Taxe organizat de Primăria comunei Săbăreni în data de 17.01.2020 
- referatul nr.317/20.01.2020 întocmit de secretarul general al Comunei Săbăreni; 
   În conformitate cu prevederile: 
- art.42 alin.(1) și alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.469 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.11 alin.(4) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- art.1 alin.(1) din H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
DISPUNE 

Art.1  Membrii și secretarul comisiei de examen, pentru ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compăartimentului 
Financiar Contabil, Impozite și Taxe organizat de Primăria comunei Săbăreni în data de 
17.01.2020, beneficiază de plata indemnizaţiei de 223lei brut, reprezentând 10% din salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, astfel:  
- doamna Nica Mirela - secretarul general al Comunei Săbăreni - președinte comisie examen 
- doamna Vlăsceanu Cristina Mariana - inspector, clasa I, grad profesional superior - membru comisie 
examen 
- doamna Iordache Mioara - consilier, clasa I, grad profesional superior - membru comisie examen 
- doamna Radu Ioana - referent, clasa III, grad profesional superior - secretar comisie examen. 
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  Art.2  Indemnizaţia se acordă în condițiile art.11 alin.(4) din Legea cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, 
fără a depăși nivelul indemnizației lunare a viceprimarului Comunei Săbăreni. 
 
  Art.3  Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art.1, art.7 și art.11 din Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau 
instanţa competentă material şi teritorial.  
  

Art.4  Primarul și secretarul general al comunei, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. 

 
 

              PRIMAR                                                                Contrasemneaz<ădeălegalitate, 
      IOSIF VIOREL                                                           Secretar general al comunei                                                                                                        

                                                                                                                     NICA MIRELA 
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Nr.317/20.01.2020 

 
 

R E F E R A T 
 
  Având în vedere: 
- anunțul nr.5879/18.12.2019  al Primăriei Comunei Săbăreni cu privire la ocuparea unei funcții 
publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul 
compăartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe 
- dispoziția nr.118/18.12.2019 privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat de primăria comunei Săbăreni pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din 
cadrul compăartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe 
- raportul final nr.245/20.01.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de 
consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compăartimentului Financiar Contabil, 
Impozite și Taxe organizat de Primăria comunei Săbăreni în data de 17.01.2020 

În conformitate cu prevederile: 
- art.42 alin.(1) și alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.469 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.11 alin.(4) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- art.1 alin.(1) din H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată. 

Membrii și secretarul comisiei de examen au dreptul la plata indemnizaţiei de 10% din salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru participarea la lucrările comisiei de examen pentru 
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal 
din cadrul compăartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe organizat de Primăria comunei 
Săbăreni în data de 17.01.2020. 

Funcționarii publici desemnați de Primăria Comunei Săbăreni în comisia de examen, precum și 
secretarul comisiei, nu pot beneficia de venituri salariale ce depășesc nivelul indemnizaţiei lunare a 
viceprimarului Comunei Săbăreni, pentru luna decembrie 2019. 

În acest sens, vă rugăm să dispuneţi emiterea dispoziţiei pentru plata indemnizaţiei de 10% din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv a sumei de 223 lei brut, pentru următorii 
funcționari publici care au făcut parte din comisia de examen: 
- doamna Nica Mirela - secretarul general al Comunei Săbăreni - președinte comisie examen 
- doamna Vlăsceanu Cristina Mariana - inspector, clasa I, grad profesional superior - membru comisie 
examen 
- doamna Iordache Mioara - consilier, clasa I, grad profesional superior - membru comisie examen 
- doamna Radu Ioana - referent, clasa III, grad profesional superior - secretar comisie examen. 
 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
NICA MIRELA 

 


