
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind angajarea pe perioadă determinată a d-lui Handaric Gabriel Nicolae în funcția 

contractuală de șofer microbuz școlar  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 

modificată și completată, art. 10, 11, 12, 13, 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum și Hotărârii nr. 62 din 10.07.2020 a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean;  

- Raportul final al concursului nr. 6789 din 24.08.2020, conform căruia d-nul Handaric 

Gabriel Nicolae a fost admis cu 190,66 de puncte pentru functia contractuală de sofer microbuz 

scolar; 

- Referatul de specialitate nr. 6926 din 28.08.2020 al consilierului cu atributii de resurse 

umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, prin care propune 

încadrarea pe perioadă determinată, până la data de 30.11.2021, respectiv pe perioada 

contractului de finanțare a proiectului “Modernizare Sistem Educațional al Școlii Gimnaziale nr. 

1 Bicazu Ardelean, județul Neamț” a d-lui Handaric Gabriel Nicolae în funcția contractuală de 

șofer microbuz școlar, gradația 5 în cadrul Compartimentului Deservire și Pază; 

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

(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

DISPUN: 

Art. 1 – (1) Începând cu data de 01.09.2020, d-nul Handaric Gabriel Nicolae, se 

angajează în funcția contractuală de șofer microbuz școlar, gradația 5, în cadrul 

Compartimentului Deservire și Pază, pe perioadă determinată, până la data de 30.11.2021, 

inclusiv, respectiv pe perioada contractului de finanțare a proiectului “Modernizare Sistem 

Educațional al Școlii Gimnaziale nr. 1 Bicazu Ardelean, județul Neamț”. 

(2) Se stabilește salariul de bază brut, lunar, de 3.246 lei, pentru d-nul Handaric Gabriel 

Nicolae, personal contractual, șofer microbuz școlar, gradația 5.  

(3) Salariatul beneficiază de indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei/lună, brut.  

 Art. 2 – Consilierul cu atribuții de resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire 

prezenta dispoziție. 

 Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate, 

Nr. 188 din 31.08.2020                                                                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 



 




