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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMLINA SCORTOASA
PzuMAR

DISPOZITIAnT.

186

privind delegarea in totalitate a atribuliilor secretarului general al comunei, pe perioada suspenddrii
raportului de serviciu al acestuia, doamnei NEAGU LUMINITA consilier, grad profesional superior
Primarul comunei Scorfoasa, judeJul Buzdu;
AvAnd in vedere:
- referatul secretarului general al comunei la proiectul de dispozilie inregistrat sub nr. 1316 din
12.08.2020,
- Dispozilia primarului nr. 183 din 07 august 2020 privind suspendarea raportului de serviciu al
secretarului general al comunei Scorloasa ca urmare a iniliativei sale,
- prevederile art. 438 alin. (1), alin. (4), alin. (7) lit. a), alin. (8) qi alin. (9) din Ordonanla de
Urgenfd a Guvemului nr. 57 din05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile $i
completdrile ulterioare,
- prevederile art. 30 alin. (1) qi (2) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarrzarca
personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
In temeiul arI. 796 alin. (1) lit. b) din Ordonan{a de Urgenjd a Guvemului nr. 57 din
05 .07 .2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:
Art.l.

incepdnd cu data de 14 august 2020 si pdnd la data de 28 septembrie 2020, inclusiv, pe
perioada suspenddrii raportului de serviciu al secretarului general al comunei, atribuJiile acestuia se
deleagd in totalitate doamnei Neagu Luminila, consilier, grad profesional superior, in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Scorfoasa.
Art.2. Secretarul general al comunei va proceda la predarea lucrdrilor gi bunurilot care i-au fost
incredinlate in vederea exercitdrii atribuliilor de serviciu, doamnei Neagu Luminila, consilier, in
termenul prevdzutlaarl.2 din Dispozifia Primarului nr. 183 din 07 august 2020.
Art.3. Pe durata delegdrii, doamna Neagu Luminila va beneficia de drepturile salariale aferente
funcfiei de secretar general al comunei.
Art. . Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozilie, conform prevederilor
art.l gi o va inainta Instituliei Prefectului - Judelul Buzdu.

PRIMAR,
Rdican T

Avizatl Secretarul general al comunei
Radu Aurora
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