
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

d:[E%Z#BŢŢ=Ă=092o
privind mutarea definitivă, începând cu data de 01.10.2020, a doamnei Pop Mariana-Dorina la
Serviciul administrarea domeniului public şi privat al judeţului din cadrul Direcţiei patrimoniu

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-      referatul nr.13469  din 24.09.2020 al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-acordul doamnei pop Mariana-Dorina, înregistrat sub nr.13479  din 24.09.2020;
-      anexa  nr.1   la  Hotărârea  Consiliului   Judeţean   Sălaj   nr.   4   din   19   ianuarie  2018   privind

stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  personalul  din  aparatul  de  specialitate  al  Consiliului
Judeţean  Sălaj  şi  din  cadrul  unor  servicii  publice  din  subordinea  Consiliului judeţean,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-      art.191   alin.  (1)  lit.  a)  şi  alin.  (2)  lit  b)  raportate  la  prevederile  art.  507  alin.  (4)  lit.  a)  şi

alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările şi modificările ulterioare;

În temeiul  art.  196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Începând cu data de 01.10.2020, doamna Pop Mariana-Dorina, având funcţia publică de
execuţie  de  consilier,  clasa  1,  gradul  profesional  superior,  gradaţia  5,  la  Compartimentul  investiţii  şi
lucrări  publice   din   cadrul   Direcţiei   investiţii   şi  programe  publice,   se  mută  definitiv,   cu  păstrarea
drepturilor de natură salarială şi cu repartizarea postului, la Serviciul administrarea domeniului public şi
privat al judeţului din cadrul Direcţiei patrimoniu.

Art.2.  Atribuţiile  funcţiei  publice  deţinute  sunt  prevăzute  în  fişa  postului,  anexă  la  prezenta
dispoziţie.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-     doamna pop Mariana-Dorina.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-      Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici;
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      Direcţia investiţii şi programe publice;
-      Direcţiapatrimoniu;
-      doamna pop Mariana-Dorina;
-     dosarul profesional.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


