
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 1072/29.03.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 5) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind încadrarea d-nei Țăran Elena-Eugenia, pe postul de Femeie de 
serviciu grad I

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 29 / 29.03.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Cererea nr. 783/11.03.2021, depusă de  Țăran Elena-Eugenia din comuna Beba 
Veche sat Beba Veche nr. 304, judetul Timiș;

          Adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Timiș, prin care se comunica nr. maxim de 
posturi pentru comuna Beba Veche in anul 2020;

          Hotărârea nr. 4/8.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Beba Veche, prin care 
s-a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului comunei Beba Veche;

          Activitatile preliminare pentru aplicarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul 
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, Concursul a fost publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, intr-un ziar local de larga circulatie (Jurnalul de Vest), la avizierul 
Primariei, pe site posturi.gov.ro, precum si pe site-ul primariabebaveche.ro, la data de 
25.02.2021;

          Procesul Verbal – selectie dosare nr. 910/19.03.2021 prin care se constata 
existenta unui singur dosar de inscriere depus pentru postul de Femeie de serviciu 
grad I, respectiv a unui singur dosar cu mentiunea „Admis” la examen;

          Raportul final cu rezultatele la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei 
contractuale de executie de  Femeie de serviciu grad I inregistrat sub nr. 
945/23.03.2021 prin care candidatul  Țăran Elena-Eugenia a obtinut media de 9.75 
puncte fiind declarat ADMIS pentru ocuparea functiei, si constatand cu dupa expirarea 
termenului legal nu a fost depusa nici o contestatie;

          În conformitate art. 10, 12 alin. (2), 27 din Legea nr. 53/2003, republicată, privind 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

Articolul 1:

    Angajatul Țăran Elena-Eugenia îşi va desfăşura activitatea în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Beba Veche Compartiment Tehnic , în baza de 
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Articolul 2:

    Se aprobă fişa postului de  Femeie de serviciu, conform anexei care face parte 

Articolul 3:



integrantă din prezenta dispoziţie.

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanei in cauză;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web primariabebaveche.ro.

Articolul 4:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Secretar general
Nr. 1072/29.03.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind încadrarea d-nei Țăran Elena-Eugenia, pe 
postul de Femeie de serviciu grad I care să reglementeze următoarele aspecte:

Secretar general

Doamna Țăran Elena-Eugenia CNP 2820521250949,  se încadrează începând cu data 
de 1.04.2021, pe funcţia de Femeie de serviciu grad I cod COR 911201, coeficient de 
ierarhizare 1.305, având un salariu de baza brut de 2715 lei, la care se adaugă 
indemnizația de hrană.

          Cererea nr. 783/11.03.2021, depusă de  Țăran Elena-Eugenia din comuna Beba 
Veche sat Beba Veche nr. 304, judetul Timiș;

          Adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Timiș, prin care se comunica nr. maxim de 
posturi pentru comuna Beba Veche in anul 2020;

          Hotărârea nr. 4/8.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Beba Veche, prin care 
s-a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului comunei Beba Veche;

          Activitatile preliminare pentru aplicarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul 
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, Concursul a fost publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, intr-un ziar local de larga circulatie (Jurnalul de Vest), la avizierul 
Primariei, pe site posturi.gov.ro, precum si pe site-ul primariabebaveche.ro, la data de 
25.02.2021;

          Procesul Verbal – selectie dosare nr. 910/19.03.2021 prin care se constata 
existenta unui singur dosar de inscriere depus pentru postul de Femeie de serviciu 
grad I, respectiv a unui singur dosar cu mentiunea „Admis” la examen;

          Raportul final cu rezultatele la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei 
contractuale de executie de  Femeie de serviciu grad I inregistrat sub nr. 
945/23.03.2021 prin care candidatul  Țăran Elena-Eugenia a obtinut media de 9.75 
puncte fiind declarat ADMIS pentru ocuparea functiei, si constatand cu dupa expirarea 
termenului legal nu a fost depusa nici o contestatie;

          În conformitate art. 10, 12 alin. (2), 27 din Legea nr. 53/2003, republicată, privind 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;


