
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desfășurarea activității funcționariului public, Husaru Simona, din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite ca urmare a redenumirii 

compartimentului 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

           Având în vedere: 

- prevederile art. 385 alin. (3), cap. IV- Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public din  Partea a VI-a - 

Statutul funcţionarilor publici, din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean pentru 

modificarea și completarea Hotărârii nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean; 

            Luând în considerare referatul referatul nr. 5082 din 12.06.2020 al consilierului cu atribuții 

de resurse umane din aparatul de specialitate al primarului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Ca urmare a redenumirii Compartimentului Contabilitate în Compartiment 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, în temeiul Hotărârii nr. 7 din 30.01.2020 a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean, d-na Husaru Simona, numită în funcția publică de consilier, clasa 

I, grad profesional superior, gradația 3, își va desfășura activitatea în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite. 

(2) Drepturile salariale ale d-nei Husaru Simona stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, vor fi menținute. 

(3) Atribuțiile stabilite prin fișa postului sau delegate, anterior, prin dispoziții ale primarului 

vor fi îndeplinite în continuare, în mod corespunzător. 

Art. 2 - Consilierul pentru resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

dispozitii.    

Art. 3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 4 - Secretarul comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 

autorităților și persoanelor interesate. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 143 din 12.06.2020 

 

              Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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