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R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

nr. 20 din 27.01.2020 

 

privind reîncadrarea și numirea Dnei GRIGOREANU MIHAELA în funcţia contractuală 

de execuție de bibliotecar – funcționar administrativ cu atribuții la bibliotecă și atribuții delegate  

în cadrul COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII CU PUBLICUL,  

ARHIVĂ ȘI CULTURĂ - compartiment redenumit 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Având în vedere: 

         - Referatul secretarului general al Comunei, înregistrat la nr. 27/23.01.2020, prin care se motivează 

și se solicită emiterea dispoziției privind reîncadrarea și numirea Dnei GRIGOREANU MIHAELA în 

funcţia contractuală de execuție de bibliotecar - funcționar administrativ cu atribuții la bibliotecă și 

atribuții delegate în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații Cu Publicul, Arhivă Și Cultură - 

compartiment redenumit; 

         - prevederile art. 538 și 539, lit. b), ale art. 541, lin. (1) și (3), lit. a), ale art. 549, alin. (1),  ale         

art. 552 și 553 și  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

         - prevederile art. 10, 11 și 12, alin. (1) și ale art. 17 din Legea nr. 53/24.01.2003 privind Codul 

Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei III, Cap. II, pct. II – lit. b), poz. 4, alin. 4 coroborat cu Anexa nr. VIII - Cap. II, 

lit. A, pct. IV - lit. b), poz. 5 din Legea-cadru  nr. 153 din 28.06. 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 20, alin. (1), lit. h), ale art. 21, alin. (2) și ale art. 22, alin. (1) și ale art. 23, alin. (1)  

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor mãsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare;         

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 56/28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi 

pentru personalul plătit din fonduri publice și a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate 

publică din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, începând cu data de     

1 ianuarie 2019; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 50/20.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 17/31.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale lunare 

ale personalului din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, începând cu 

data de 1 ianuarie 2019;  

         În temeiul dispozițiilor  art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale    

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite 

următoarea 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 – Ca urmare a reorganizării activității instituţiei publice și a aprobării Structurii 

organizatorice a administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncești, județul Bacău,                       

Dna GRIGOREANU MIHAELA se reîncadrează și se numește, pe perioadă nedeterminată, în funcţia 

contractuală de execuție de bibliotecar, treapta IA – funcționar administrativ cu atribuții la bibliotecă și 

atribuții delegate, conform Fișei postului, în cadrul COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII 

CU PUBLICUL, ARHIVĂ ȘI CULTURĂ - compartiment redenumit.         
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         Art. 2 – (1) Drepturile salariale sunt stabilite conform prevederilor legale în vigoare, pentru un 

program de lucru cu durata de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, respectiv raport de muncă cu normă întreagă. 

 

         Art. 3 - Contractul individual de muncă existent va fi modificat în mod corespunzător, încheindu-se 

act adițional la acesta. 

         (2) Anterior modificării, salariatul va fi informat cu privire la elementele/clauzele  din contract care 

urmează să fie modificate. 

         (3) Obligaţia de informare a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul 

semnării actului adiţional. 
         

         Art. 4 – Fișa postului aferentă funcţiei contractuale se anexează la prezenta dispoziţie, iar o copie              

a acesteia se înmânează salariatului. 

 

         Art. 5 - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicării, in condițiile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ. 

 

         Art. 6 - Prezenta dispozitie va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii și se va comunica 

salariatului în cauză, persoanelor interesate, A.N.F.P. București, precum și Instituției Prefectului Județului 

Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 7 - Secretarul  general al Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

 

 

 

 

 

                       P R I M A R,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

          PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                  OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


