
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii 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 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

extraordinară; 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 10, 11, 12, 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare, 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, inclusiv cele aduse prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și ale 

H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

- 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; 

Analizând: 

- referatul de aprobare nr. 3006 din 16.03.2020 al inițiatorului proiectului de hotărâre, 

raportul de specialitate nr. 2975 din 16.03.2020 al consilierului cu atribuții de resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului și Raportul final nr. 2951 din 13.03.2020 al 

concursului organizat de Primăria Comunei Bicazu Ardelean pentru ocuparea funcției publice de 

execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant, gradația 5 în cadrul Compartimentului 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului, se reține că la data 

de 13.03.2020 s-a ocupat prin concurs această funcție publică, dar că salariul de bază 

corespunzător acesteia nu a fost stabilit prin 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, motiv pentru care se impune 

completarea hotărârii în acest sens, în scopul emiterii dispozitiei de numire a functionarului public 

în termenul legal. Luând în considerare faptul că domnul Lăzăruț Nelu este propus ca îndrumător 

al funcționarului public debutant, dar și faptul că în perioada următoare acesta se va ocupa de 

amenajamentul pastoral comunei, în raport de complexitatea muncii acestuia, se impune 

menținerea salariului de bază stabilit prin Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, în cursul anului 2020; 

  

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) raportat la 

art. 5 ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - (1) Se completează 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, după cum urmează:  

I. La art. 1 după alin. (1) se introduce un nou alineat (11) cu următorul conținut: 

“(11) Pentru funcția publică de execuție, consilier, clasa I, grad profesional debutant, 

gradația 5, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul de 

specialitate al primarului, se stabilește un coeficient de ierarhizare de 2,3744 și, implicit, salariul 

de bază brut, lunar, în cuantum de 5.295 lei.” 

II. La art. 1 alin. (2) se modifică și va avea cu următorul conținut: 

“(2) Salariul de bază brut, lunar, al d-lui Lăzăruț Nelu, referent de specialitate, clasa a II-

a grad, profesional principal, în cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar, rămâne cel 

stabilit prin Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în 

cursul anului 2020.” 

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Ghibosu Ionel 

 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 16 din 17.03.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 17.03.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

  

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



