
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29 din 25.04.2019 a Consiliului Local al 

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

comunei Bicazu Ardelean  

 

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. 34 alin. (7), 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; 

- Hotărârii nr. 29 din 25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean privind 

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

- Hotărârii 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; 

- art. 2 din Hotărârea nr. 15 din 18.02.2020 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

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

Luând în considerare adresa nr. 677 din 27.05.2020 a Scolii Gimnaziale nr. 1 A Comunei 

Bicazu Ardelean ca răspuns la adresa nr. 4230 din 22.05.2020 a Primăriei Comunei Bicazu 

Ardelean privind încadrarea funcției contractuale vacante de șofer I, cu normă întreagă; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5751 din 09.07.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, şi raportul de specialitate nr. 5449 din 09.07.2020  al 

consilierului cu atribuții de resurse umane, Vârlan Anișoara, privind modificarea anexei nr. 1, II 

Funcții Contractuale, pct. 8 din Hotărârea nr. 29 din 25.04.2019 a Consiliului Local al comunei 

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

Bicazu Ardelean, din șofer I cu ½ normă în șofer I cu 1/1 normă, conform solicitării Scolii 

Gimnaziale nr. 1 A Comunei Bicazu Ardelean, motivat de: 

- repartizarea elevilor școlii la alte școli din comună pentru desfășurarea activităților 

instructiv-educative a elevilor din clasele I-VIII pe parcursul derulării proiectului de investiții 

”Modernizarea sistemului educațional al Școlii gimnaziale nr. 1, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”, finanțat prin POR; 

- transportul elevilor cu microbuzele școlare în condiții speciale pentru evitarea infecțiilor 

virale și în special pentru limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului SAARS COV2 care 

reprezintă o problemă de sănătate publică pentru cetățeni și pentru autoritățile publice locale, 

precum și pentru prevenirea infecțiilor respiratorii COVID-19 cauzate de acest virus (se au în 

vedere condițiile speciale cum ar fi: limitarea numărului de elevi/igienizarea mijlocului de 

transport după fiecare cursă, etc.); 



- suplinirea unuia dintre conducătorii auto care nu își poate desfășura activitatea pe motiv de 

boală, concediu, zile libere, defecțiuni tehnice ale microbuzului școlar, etc;  

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

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

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

art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se modifică pct. 8 din Anexa nr. 1, II Funcții Contractuale la Hotărârea nr. 

29 din 25.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu Ardelean, în sensul că: 
 

8 funcția - sofer  I nivel studii - G gradația - 5 salariul de bază brut - 3.246 lei 

 

Art. 2 – Compartimentele de specialitate din aparatul  de specialitate al primarului vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul general al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri 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,  

Apetrei Dumitrina 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

  

Nr. 62 din 10.07.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 10.07.2020 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/



