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     DISPOZIȚIA  NR. 68/2020 

privind delegarea unei noi atribuţii doamnei Cotârlea Maria, referent asistent  în urma 

promovarii in grad profesional  

 

Primarul  comunei  Șpring, județul  Alba. 
 

     Având  în  vedere: 

− fişa de urmărire a implementării recomandărilor nr.2281/20.12.2019 a Directiei de 

Audit Public Intern ACOR Alba prin care s-a recomandat completarea fişei 

postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional cu noi atribuţii 

şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a 

atribuţiilor conform prevederilor art.478, alin.3 din Codul administrativ. 

− dispozitia nr.419 din 29.12.2017 privind promovarea doamnei Cotârlea Maria, în 

funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional asistent in cadrul Primăriei 

comunei Şpring şi stabilirea salariului lunar; 

− HCL nr.120/2017 privind transformarea gradului profesional a unui post de 

consilier debutant in consilier, grad profesional asistent, din Cadrul 

Compartimentului de Stare Civilă si autoritate tutelara si a unui post de referent 

debutant in referent, grad profesional asistent din Cadrul Compartimentului 

Buget, Contabilitate, dezvoltare rurala si birou agricol, pentru functionarii publici 

ce au absolvit perioada de stagiu. 

− prevederile art.122 din HG 611/2008, art.64 din Legea nr.188/1999, art.478 alin.3 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 

              În temeiul  art. 196, alin.1, lit.b din  OUG 57/2019  privind Codul Administrativ. 

 

                DISPUNE 

 

 Art. 1. Începând cu data de 01.02.2020 doamnei Cotârlea Maria, referent asistent, 

gradatia 4, i se deleagă atribuţia de coordonare şi verificare a  bazei de date electronice a biroului 

agricol. 

 Art.2  Se va completa fisa de post cu noua atributie.  

 Art.3  Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen 20 de zile calendaristice de la data 

comunicării la sediul ordonatorului principal de credite. 

 Soluţíonarea contestaţíilor este de competenţa ordonatorului principal de credite în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei. 

Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

Instanţei de contencios administrativ sau după caz, Instanţei judecătoreşti competente, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 

Art.4  Prezenta  se  comunică: 

- Instituției  Prefectului  județului  Alba; 

- Compartimentului  de contabilitate al Primăriei Șpring; 

- Compartimentului de resurse umane. 

- Doamnei  Cotârlea Maria. 

Șpring, 31.01.2020 

 

                                                                                          Contrasemnează, 

           Primar,                                        Secretar general, 

Rusu  Daniel Gheorghe                                                                        Bogdan Petronela Viorica
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