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

          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 domnului Lavrenski Slobodan, pe postul de pe postul 
de consilier personal al Primarului comunei Beba Veche cu timp parțial 4 

ore, cu contract individual de muncă pe durată determinată

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 30 / 31.03.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Cererea nr. _/11.03.2021, depusă de  Lavrenski Slobodan domiciliat în oraș 
Sânnicolau Mare str. Ghe. Șincai nr. 15, 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;

          În conformitate art. 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, modificată și completată;

          Având în vedere prevederile art. 158 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Articolul 1:

    Angajatul Lavrenski Slobodan îşi va desfăşura activitatea în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Beba Veche.

Articolul 2:

    Se aprobă fişa postului de  Consilier personal al primarului, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Articolul 3:

    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. ___

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind încadrarea domnului Lavrenski Slobodan, pe 
postul de pe postul de consilier personal al Primarului comunei Beba Veche cu timp 
parțial 4 ore, cu contract individual de muncă pe durată determinată care să 
reglementeze următoarele aspecte:

Secretar general

Domnul Lavrenski Slobodan, CNP 1800621352299 se încadrează începând cu data de 
1.04.2021, pe funcţia contractuală de consilier personal al primarului, cu timp parțial 4 
ore, cu contract individual de muncă pe durată determinată pe durata mandatului 
primarului Ioan Bohancanu, cu acordarea coeficientului de ierarhizare 2.40 (1.20 pentru 
1/2 normă) la salariul minim pe economie, având un salariu de baza brut de 2496 lei, la 
care se adaugă proporțional indemnizația de hrană.

          Cererea nr. _/11.03.2021, depusă de  Lavrenski Slobodan domiciliat în oraș 
Sânnicolau Mare str. Ghe. Șincai nr. 15, 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;

          În conformitate art. 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, modificată și completată;

          Având în vedere prevederile art. 158 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


