
 
ROMĂNIA
JUDEȚUL CARAȘ- SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI  
CICLOVA ROMÂNĂ
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E
privind numirea doamnei Novac George a–Daniela

in functia de administrator public
                                                                              

      Primarul comunei Ciclova Romana ,judetul Caras Severin având în vedere :
        - Hotărârea nr.25 din 27 07 2022  privind aprobarea înființării funcției de conducere de
administrator public  la nivelul comunei Ciclova Română.

- Prevederile  Ordonantei  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,
art.244 conform  căruia  la  nivelul  comunelor,  oraselor,  municipiilor  si  judetelor,
primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, după caz, propune înființarea
funcției de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi
aprobate,  iar numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia
primarului, respectiv a președintelui consiliului judetean, după caz, care are ca anexă
un contract de management cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art.543
din OUG nr.57/2019

- Contractul de management incheiat intre primar și administratorul public pe durată
determinată

In temeiul art. 196 alin (1) lit. b din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ.

      

D I S P U N :

    Art.1  –  Începând  cu  data  de  01.08.2022,  d-na  Novac  George a–Daniela se
numeste  administrator  public  al  Primariei  comunei  CICLOVA  ROMÂNĂ  pe  o
durata determinata, pe durata mandatului primarului ales in functie, prin contract
de management cu o retributie in suma de 5330 lei
         Art.2.  Atribuțiile de serviciu ale d-nei Novac George a–Daniela sunt prevăzute
în contractul de management.
        Art.3. Prezenta dispoziție are caracter individual, împotriva acesteia se poate
face contestație, la Tribunalul Caras Severin conform Legii 544/2004, a contenciosului
administrativ.
     Art.4.  –  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  dispoziţii  se
încredinţează  Primarul  Comunei  Ciclova  Romana  şi  Compartimentul  financiar
contabil din cadrul Primăriei Comunei Ciclova Romana.



Art.5.  –   Prezenta  dispoziție  se  comunică prin grija  secretarului  general  al
comunei:
• Instituţia Prefectului – Judeţul Caras-Severin ;
• Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ;
• Primarul comunei Ciclova Romana ;
• Compartimentul financiar contabil al Primăriei Ciclova Romana ;
• Persoana nominalizată la art. 1 din prezentul act
     
 Nr.70 din 01.08.2022
 
                    Primar                              Secretar general
           Golu Mircea Catalin                 Sîrbu Rozica

                                                                                                    
                                                                                                                   
                   

                    
 


