ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 81
din 27 octombrie 2021
privind promovarea în grad profesional a doamnei Nagy Anita, funcţionar
public definitiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata
Primarul comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional desfăşurat la
Primăria comunei Vărgata în data de 28.09.2021, consemnat în „Raportul final al concursului”,
înregistrat la comuna Vărgata sub nr. Nr. 5365/29.09.2021 întocmit de comisia numită prin
Dispoziţia primarului comunei Vărgata nr. 61/27.08.202, prin care doamna Nagy Anita a fost
declarat „admis” la examen, precum și HCL Vărgata nr.54/2021 privind modificarea statului de
funcții la Comuna Vărgata, prin care postul de consilier, clasa I, grad profesional principal a fost
transformat în consilier, clasa I, grad profesional superior;
Ţinând seama de prevederile:
- art.478 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, precum si de prevederile art.122, pct. 2) din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare ;
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HCL nr. 43/2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de
specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vărgata și din serviciile publice
din subordinea acestuia.
-art.1, alin.(1) din Hotărârea 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, coroborate cu art.1, alin.(1) din Ordonanța de urgență 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederilor art. 155 alin. (1) lit.”e” și alin. (5) lit.”e” din O.U.G. nr.
57/2019 și art.409 alin. (3) lit.”a” privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
dispune:
Art. 1. Doamna Nagy Anita, funcţionar public definitiv în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vărgata, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional principal, se
promovează în grad profesional începând cu data de 01.11.2021, pe funcția de consilier, clasa I, grad
profesional superior.
Art. 2.(1). Doamna Nagy Anita îşi desfăşoară activitatea cu normă întreagă în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata-Compartimentul Urbanism.
(2). De la data promovării va beneficia de un salariu de bază de 5916 lei, corespunzător
gradației 3, la care se adaugă lunar indemnizația de hrană în valoare de 347 lei.
Art. 3. Atribuţiile postului sunt cuprinse în fişa postului anexă la prezenta dispoziţie.
Art. 4. Dispoziţia se comunică persoanei în cauză, Compartimentului contabil- financiar și
resurse umane, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi Instituției Prefectului județului Mureș.
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