
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

salarizării pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean 

 

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

extraordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 11, art. 12 și art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, modificată și completată, art. 4-6 din Regulamentul-Cadru aprobat prin 

H.G. nr. 325/2018 cu referire la criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială 

pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean nr. 76 din 28.12.2018 privind 

aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean nr. 16 din 28.02.2019 pentru 

modificarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Bicazu Ardelean 

Analizând referatul de aprobare nr. 4676 din 10.06.2020 al domnului Primar al comunei 

Bicazu Ardelean, raportul de specialitate nr. 4675 din 10.06.2020 al domnului viceprimar al comunei 

Bicazu Ardelean, care susțin aprobarea proiectului de hotărâre și cooptarea domnului consilier, 

Florea Gabriel, din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în echipa de 

implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene la nivelul comune Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

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 art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 76 din 28.12.2018 privind 

aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, modificată prin H.C.L. nr. 16 din 

28.02.2019, în sensul că, după litera e) se inserează litera f), cu următorul conținut: 

“f) Florea Gabriel, consilier, clasa I”. 

(2) Se completează art. 2 alin. (3) lit. b) partea introductivă din H.C.L. nr. 76 din 

28.12.2018 privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, modificată 

prin modificată prin H.C.L. nr. 16 din 28.02.2019, și va avea următorul text: 



“Personalul nominalizat la art. 2 alin. (1) lit. c)-f) din H.C.L. nr. 76 din 28.12.2018, în echipa 

de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară 

activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, cu până la 20%, în 

funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa 

postului, după cum urmează:” 

Art. 2 – Consilierul superior, Husaru Simona, din cadrul Compartimentulului Contabilitate 

Financiar Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și primarul comunei 

Bicazu Ardelean, coordonator al echipei de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și 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, 

Doarvoaș Marius Gabriel 

 

 

                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

  

Nr. 48 din 10.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 10.06.2020 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



