
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind angajarea pe perioadă determinată a domnului Catrinoi Niculiță în funcția 

contractuală de paznic în cadrul Compartimentului Deservire și Pază 

 

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, Anexei ne. 1 pct. II – Funcții 

contractuale poziția 6 din Hotărârea nr. 29 din 25.04.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei 

Bicazu Ardelean, coroborată cu art. 2 din Hotărârea nr. 15 din 18.02.2020 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 

nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru anul 2020;  

Luând în considerare pe de o parte raportul final al concursului nr. 8790 din 

05.11.2020, conform căruia d-nul Catrinoi Niculiță a fost admis cu 173,32 de puncte pentru 

functia contractuală de paznic în cadrul Compartimentului Deservire și Pază, iar pe de altă 

parte referatul de specialitate nr. 8874 din 10.11.2020 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 10.11.2023, inclusiv, a d-lui Catrinoi 

Niculiță în funcția contractuală de paznic 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 11.11.2020, d-nul Catrinoi Niculiță, se angajează în 

funcția contractuală de paznic în cadrul Compartimentului Deservire și Pază, pe perioadă 

determinată, până la data de 10.11.2023, inclusiv. 

(2) Pentru d-nul Catrinoi Niculiță se stabilește un salariu de bază brut, lunar, de 2.418 

lei, corespunzător gradației 5, la care se adaugă sporul de noapte, în cuantum de 605 lei, 

motivat de faptul că acesta lucrează, zilnic, numai pe timpul nopții, în intervalul orar 22.00 – 

6.00.  

(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. 237 din 10.11.2020                                                                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 




