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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: constituirea echipei de monitorizare a performanţelor în cadrul Primăriei comunei 

Săliştea, judeţul Alba 
 

Având în vedere: 
            - prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial  al entităţilor publice; 
 - prevederile art. 155, alin. 1, lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - referatul nr. 2684 din 01.07.2020 al secretarului general al comunei Săliștea, județul Alba, 
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 

 Art. 1. Se constituie echipa de monitorizare a performanţelor în cadrul Primăriei comunei 
Săliştea, în următoarea componenţă: 

- Chiriluţ Marcel-Teofil   administrator public   preşedinte 
- Ionescu Mihaela-Alina   secretar general   secretar 
- Dănilă Alexandrina   inspector (funcționar public)  membru 
- Ilie Ancuţa-Florina   inspector (funcționar public)  membru 
- Oana Marinela    inspector (funcționar public)  membru 
- Bran Emilia-Daniela   referent(funcționar public)   membru 
- Zafiu Lucia-Marinela   referent (personal contractual)  membru 
- Ţîrlea Daniel-Viorel   şef S.V.S.U. (personal contractual) membru 
- Chiriluţ Silviu-Achim   muncitor (personal contractual) membru. 

 Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3. Începând cu data prezentei dispoziţii orice dispoziţie contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 
persoanelor nominalizate la art. 1, pentru ducere la îndeplinire, salariaților Primăriei comunei 
Săliștea şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 

   PRIMAR,   
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          SECRETAR GENERAL 
        Jr. Ionescu Mihaela-Alina 
Săliștea, 01.07.2020 
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REFERAT  
 
 
 

Având în vedere:  

            - prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial  al entităţilor publice; 

 - prevederile art. 155, alin. 1, lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată, 

propun constituirea echipei de monitorizare a performanţelor în cadrul Primăriei comunei 

Săliştea, judeţul Alba. 

 

SECRETAR GENERAL, 
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

                                                                                  


