
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI MICE$TII DE CAMPIE 
Miceftii de Campie, str, Principa/a, nr.18 

Tel/fax: 0263/356.551 
E-mail: micestiidecampie@yahoo.com; 
Website: http://micestiidecampie.ro 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind acordarea de premii pentru personalul din cadrul 
· .. aparatului de specialitate al primarului comunei Mice~tii de Campie pentru 

complexitatea ~i volumul de activitate efectuat 

Primarul comunei Mice§tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud, Domnul Becan loan: 

Avand in vedere; 
Raportul nr.2377 din data de 14.09.2021 intocmit de Doamna Egri-Kasonyi 

Ildiko-Eva, secretar delegat temporar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mice$tii de Campie; 

Avand in vedere faptul ca salariile personalului din cadrul Primariei comunei 
Mice$tii de Campie sunt stabilite conform Hotararii de Consiliu Local 04/31.01.2019, neexistand 
de la acea data pana in prezent nici o modificare sau majorare a acestora; 

- Faptul ca, o data cu intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind 
consumatorul vulnerabil, referitor la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru 
sezonul rece 2021-2022 este nevoie de o colaborare intre compartimente pentru culegerea de 
informatii, obtinerea adeverintelor de venit de la ANAF, interogare PATRIMVEN, introducerea 
datelor in sistem pentru persoanele care depun cereri bentru obtinerea acestor beneficii sociale, 
in contexul protejarii $i ajutorarii populatiei $i a evitarii deplasarii peroanelor, in contexul 
pandemiei cauzate de virusul SARS-COV-2; 

- Prevederile Dispozitie nr. 25/12.02.2016 emisa de primarul comunei Mice$tii 
de Campie privind incadrarea D-lui Lakatos Attila pe compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Mice§tii de Campie; 

- Prevederi le Dispozitiei nr. 35/27.04.2017 emisa de primarul comunei Mice$tii de 
Campie privind desemnarea responsabilului pe Registrul Electoral in persoana D-lui Lakatos 
Attila; 

- Prevederile Dispozitiei nr. 63/09.08.2017 emisa de primarul comunei Mice$tii de 
Campie privind desemnarea D-lui Lakatos Attila , responsabil cu vizarea documentelor privind 
Controlul financiar preventiv; 

- Dispozitia primarului comunei MiCe$tii de Campie nr. 72/17.06.2016 privind 
incadrarea Dlui Nagy Alexandru ca $ef SVSU; 

- Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie nr. 25/09.02.2018 privind 
desemnarea D-lui Nagy Alexandru persoana responsabila cu SSM (Sanatate $i securitate) ; 



- Dispozitia primarului comunei Mice$tii de campie nr.12/06.02.2020 privind 
contituirea Grupului de lucru POAD in componenta urmatoare: Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, Bendean 
Dumitru $i Nagy Alexandru; 

- Dispozipa primarului comunei Mice$tii de campie nr.22/26.02.2021 privind 
numirea D-lui Nagy Alexandru responsabil pe Urbanism; 

- Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie nr. 48/06.08.2021 privind 
numirea Dlui Nagy Alexandru responsabil cu evidenta militara; 

- Dispozitia nr. 76/18.10.2017 privind incadrarea Doamnei Stupinean Maria 
responsabila pe comaprtimentul taxe ?i impozite din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mice~ii de Campie; 

- Dispozitia nr. 85/17.11.2017 privind numirea Doamnei Stupinean Maria 
responsabila cu procedurile de achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate a primarului 
comunei Mice?tii de campie; 

- Dispozitia nr. 86/17.11.2017 privind numirea Doamnei Stupinean Maria 
responsabila cu REVISAL in cadrul Primariei comunei Mice$tii de Campie; 

- Dispozitia nr. 52/07.06.2018 privind desemnarea Doamnei Stupinean Maria 
responsabila cu GDPR - proteqia datelor cu caracter personal in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei MiCe$tii de Campie; 

- Dispozitia nr. 65/30.09.2020 privind incadrarea in funqia de consilier 
personal al Primarului comunei Mice$tii de Campie a Doamnei Lenghel Caremen Nicoleta; 

- Dispozitia nr. 79/11.10.2018 privind desemnarea persoanei cu urmarirea 
procedurilor contractelor de cadastrare pentru imobilele (terenuri) situate pe raza comunei 
Mice$tii de <:ampie; 

- Dispozitia nr. 24/26.02.2021 privind desemnarea Doamnei Lenghel 
carmen-Nicolata, persoana responsabila cu tinerea la zi a Registrului Agricol; 

- Dispozipa nr.25/26.02.2021privind incadarea D-lui Stupinean Cristine! pe 
postul de muncitor calificat (tractorist/buldoexcavatorist) in cadrul Primariei comunei Mice$tii de 
Campie; 

in conformitate cu: 
- Prevederile art. 26 alin (1)-(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
Hotararea Consiliului Local Mice~ii de Campie nr. 04 din 28.01.2021 

privind aprobarea modificarii Organigramei $i a Statului de Functii al apartului de specialitate al 
primarului comunei MiCe$tii de Campie in urma intrarii in vigoarea a Codului Administrativ -
Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019; 

- Hotararea Consiliului Local Mice$tii de Campie nr. 18 data de 22.04.2021 
privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2021; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit.b), art. 196 alin. (1) lit. ,,b", ~i art. 200 din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul Admininistrativ; 

DIS PUN: 

Art.1. Acordarea de premii, pentru complexitatea ?i volumul de activitate 
efectuat, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mice$tii 
de Campie, conform tabelului, parte integranta din prezenta dispozitie; 



Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozi!II se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Art.3. Prezenta dlspozitie se comunica prin intermediul secretarului delegat al 
comunei, in termenul prevazut de lege, cu; 

Nr. 73 

- Institutia Prefectului Judetului Bistrita - Nasaud, 
Compartimentului financiar-contabil 

- Persoanelor nominalizate in tabel 

SECRETAR DELEGAT, 
EGRI-KASONYI IJ,.t)J~O-EVA 

VIZA CONTROL 
FINANCIAR-PREVENTIV 

LAKATOS ATTILA 

SemMtura ............. .. 

Data 30.09.2021 
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02 

03 

04 

05 

Anexa nr. 01 la Dispozitia primarului nr. 73/30.09.2021 

Nume, prenume 

NAGY 
ALEXANDRU 

LAKATOS 
ATTILA 

STUPINEAN 
MARIA 

LENGHEL 
CARMEN-
NICOLETA 
STUPINEAN 
CRISTINEL 

Funcfia 

Referent, sef 
svsu 

Consilier clasa I 

Consil ier clasa I 

Consilier primar 

Muncitor 
calificat 

Primar, 
BECAN IOAN 

,...ll,.AN 

~ '-,,> 
~,._,:::--___.-. 

"if· Co.,1111• 
RIM 

Valoare premiu 
Lei / brut 

2300 

2300 

2300 

2300 

2300 




