
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea sporului pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, asistentului 

medical comunitar, Barb Doina Maria 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

 Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) din capitolul II al Anexei nr. 2 al Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile 

ulterioare, coroborate cu ale Regulamentului cadru prevăzut în Anexa nr. 8 lit. c) pct. 2 din H.G. nr. 

153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor 

de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor 

de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"; 

 Luând în considerare cererea nr. 1959 din 05.03.2020 formulată de d-na Barb Doina Maria 

pentru acordarea sporului pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, adresa nr. 3047 din 

30.04.2020 a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Neamț, precum și referatul nr. 4140 din 

30.04.2020 al consilierului cu atribuții de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 - (1) Începând cu luna mai 2020, se acordă sporul pentru desfășurarea activității în 

condiții deosebite, în procent de 7% din salariul de bază, asistentului medical comunitar, BARB 

DOINA MARIA. 

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se va deconta de către Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Neamț, în baza art. 7 alin. (1) lit. h) din capitolul II al Anexei nr. 2 al Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare, și al 

Anexa nr. 8 lit. c) pct. 2 din H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii 

de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de 

funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială". 

Art. 2 Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare. 

Art. 3 Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 124 din 07.05.2020 

                            Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 




