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DISPOZITIA NR.72 
privindăexercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfunc郡ieiăpubliceădeăsecretarăgeneralăUATă

Danicei,ăjude郡ulăVâlcea,ădeăc<treădomnulăVoimanăIonutăNarcis,ăconsilierăjuridic,ă
grad profesional asistent,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Danicei 
 

PrimarulăcomuneiăDanicei,ăjude郡ulăVâlcea: 
            Având în vedere referatul viceprimarului nr. 2315 din data de 07.07.2021 
prinăcareăseăpropuneăexercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfunc郡ieiăpubliceădeăsecretară
generală alăUATă ăDanicei,ă jude郡ulăVâlcea,ă deă c<treă domnulăVoimană IonutăNarcis,ă
consilier juridic grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Danicei ca urmare a transferului în interesul serviciului al 
doamnei Hera Ana Maria, secretar general al UAT Danicei; 
           軍inândăcontădeăDispozi郡iaăprimaruluiănr.61/24.06.2021ăprivitorămodificareaă
raporturilor de serviciu, prin transfer la cerere al doamnei Hera Ana Maria, secretar 
general al UAT Danicei; 
           In conformitate cu prevederile: 

- art.ă155ăalin.1ă lit.d)ă ăcoroboratăcuăalin.5ă lit.e),ăart.509ă群iăart.510ăalin.1ădină
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- Hot<râreaă Consiliuluiă locală nr.5/31.03.2020ă cu privire la actualizarea 
salariiloră deă baz<ă pentruă func郡ionariiă publiciă siă personalulă contractuală dină cadrulă
aparatuluiă deă specialitateă ală primaruluiă comuneiă Danicei,ă jude郡ulă Vâlceaă 群iă dină
cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local pe anul 2029, 

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,ăemiteăurm<toarea: 

 
DISPOZIȚIE: 

 
Art. 1. (1) Începând cu data de 13.07.2021, domnul Voiman Ionut Narcis, consilier 
juridic, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comuneiăD<nicei,ă exercit<,ă cuăcaracteră temporar,ă func郡iaăpublic<ădeăconducereădeă
secretar general al UAT Danicei,ăjude郡ulăVâlcea,ăgradatiaăV.ă 
             (2) Persoanaă nominalizat<ă laă alin.(1)ă vaă îndepliniă atribu郡iileă prev<zuteă înă
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 



Art. 2. Exercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfunc郡ieiădeăconducereădeăsecretarăgenerală
al UAT Danicei, se va realiza pe o perioad<ă deă maximă 6ă luni,ă pân<ă laă ocupareaă
acesteia prin concurs. 
Art.3. Secretarul general al UAT Danicei, promovat temporar pe o funcţieăpublic<ă
deă conducere,ă beneficiaz<ă deă drepturileă salarialeă aferenteă funcţiei,ă respectivă
gradatiaă V,ă cuă ună salariuă deă baz<ă lunară brută deă 5650ă lei,ă laă careă seă adaugaă
indemniza郡iaă deă hran<,ă ceă seă acord<ă propor郡ională cuă timpulă efectivă lucrată înă lunaă
anterioar<. 
Art. 4.ă(1)ăPrezentaădispozi郡ieăpoateăfiăcontestat<ălaăprimarulăcomuneiăînătermenădeă
20ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăcomunic<riiăactuluiăadministrativădeăstabilireăaă
drepturilorăsalariale,ălaăsediulăordonatoruluiădeăcredite,ăcareăvaăsolu郡ionaăcontesta郡iaă
în termen de 30 de zile calendaristice. 
           (2)ăÎmpotrivaămoduluiădeăsolu郡ionareăaăcontesta郡ieiăpersoanaănemul郡umit<ăseă
poateă adresaă instan郡eiă deă contenciosă administrativeă sau,ă dup<ă caz,ă instan郡eiă
judec<tore群tiăcompetenteăpotrivitălegii,ăîn termen de 30 de zile calendaristice de la 
dataăcomunic<riiăsolu郡ion<riiăcontesta郡iei. 
 Art. 5 Prezentaădispoziţieă vaă fiădus<ă laă îndeplinireădeă secretarulă generalăalăUATă
Daniceiă 群iă deă compartimentulă financiară – contabil din cadrul aparatului de 
specialitateăalăprimaruluiăcomuneiăDanicei,ăjudeţulăVâlcea. 
 Art.6. Prezentaădispozi郡ieăăseăvaăcomunica: 

• Institu郡ieiăPrefectuluiă– Jude郡ulăVâlceaă înăvedereaăexercit<riiăcontroluluiă
de legalitate. 

• domnului Voiman Ionut Narcis; 
• compartimentului contabilitate; 
• Agen郡ieiăNa郡ionaleăaăFunc郡ionarilorăPublici; 

 
                                                                                                             
                  
 
        PRIMAR,            AVIZAT, 
PIRNECI DUMITRU              SECRETAR GENERAL al COMUNEI DELEGAT, 
                              VOIMAN IONUT NARCIS 
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