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                                                   DISPOZIŢIE Nr. 4/2016 
 
                Privitor la: modificarea raporturilor de serviciu prin transferul în interesul serviciului al 
doamnei Bădiţă Gabriela, la primăria comunei Zătreni. 

  
           Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, prof. Marin Puchin,  
 

               Având în vedere: 
              -  solicitarea Primăriei comunei Zătreni, judeţul Vâlcea, formulată prin adresa nr. 5254 din data 
de 30.12.2015, privind transferul în interesul serviciului al doamnei Bădiţă Gabriela, din funcţia publică 
de execuţie de consilier, grad pofesional superior, clasa de slarizare 53, gradaţia 5, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în aceaşi funcţie din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Zătreni, judeţul Vâlcea, începând cu data de 04.01.2016; 
              -  acordul scris al primăriei comunei Lăcusteni nr. 4287 din data de 30.12.2015, privind 
transferul în interesul serviciului al doamnei Bădiţă Gabriela, la primăria comunei Zătreni, începând cu 
data de 04.01.2016; 
              -  acordul scris al doamnei Bădiţă Gabriela, privind transferul său la primăria comunei Zătreni, 
începând cu data de 04.01.2016;                    
              În conformitate cu prevederile art. 56 lit. b),  art. 87  alin. (2) lit. c) şi art. 90 alin. (1) lit. a), alin. 
(3) şi alin (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborate cu art. 63, alin. (5), lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;   
              În temeiul art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea: 
 

                                                  D I S P O Z I Ţ I E 
 
              Art. 1. Se aprobă transferul în interesul serviciului al doamnei Bădiţă Gabriela, din funcţia 
publică de execuţie de consilier, grad pofesional superior, clasa de slarizare 53, gradaţia 5, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în aceaşi funcţie din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Zătreni, judeţul Vâlcea, începând cu data de 04.01.2016. 

Art. 2.  La primăria comunei Lăcusteni doamna Bădiţă Gabriela, a beneficiat începând cu data 
de 01.12.2015 şi până în prezent de salariul total brut de 2391 lei, calculat după cum urmează: 
                     S   = 2013 lei, salariul de bază brut în luna noiembrie 2015; 
                     S1 = 2013 x 10% = 2214 lei, salariul de bază brut începând cu 1 decembrie 2015  
                     S2 =  161 x 10% = 177 lei, antena 10% spor în afara salariului de bază  (majorat cu 10%)   
                     S3 =  S1 + S2 = 2214 +177 = 2391, lei total salariu brut începând cu 1 decembrie 2015. 
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Art.  3. Lucrările şi documentaţiile aferente funcţiei publice de pe care se efectuează transferul se 
vor preda pe bază de proces verbal de predare primire. 

Art. 4.  Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zătreni, se va face prin dispoziţie a primarului comunei Zătreni, în condiţiile legii. 

Art. 5.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată  Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Serviciul 
Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, primăriei comunei 
Zătreni şi doamnei Bădiţă Gabriela, prin grija secretarului comunei. 

                                       
 Lăcusteni, 04.01.2016 
 
 
 

                 P R I M A R, 
         Prof. PUCHIN MARIN                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                S E C R E T A R, 
                                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN 


