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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O Z  I  Ţ  I  A 

NR. 2 DIN 16.01.2020 

 

privind numirea dnei CIUDIN DANIELA funcţionar public definitiv 

prin transformarea postului de consilier – clasa  I, grad profesional ,,debutant’’ 

în funcţia publică de execuţie de CONSILIER – clasa I, grad profesional ,,ASISTENT’’ în cadrul 

Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate 

al primarului Comunei Onceşti, judeţul Bacău 

 

         Primarul Comunei Oncesti, judetul Bacau; 

         Avand in vedere: 

          - Referatul secretarului general al Comunei, înregistrat la nr. 1/13.01.2020 privind numirea dnei 

Ciudin Daniela în funcţia publică definitivă de consilier – clasa  I, grad profesional ,,asistent’’ în 

cadrul Compartimenului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar; 

         - Raportul evaluatorului, înregistrat la nr. 3/16.01.2020, de evaluare a activităţii funcţionarului 

public debutant CIUDIN DANIELA;  

         - prevederile art. 386, lit. a), ale art. 387, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), ale art. 388, alin. (1) şi (3), 

lit. a), ale art. 392, alin. (1), ale art. 393, alin. (1) şi alin. (2), lit. b),  ale art. 424, 473 și 474, ale          

art. 475, lit. a), ale art. 529, alin. (1) și (2) şi alin. (4) – (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - prevederile art. 1, alin. (2) din H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată; 

         - prevederile  Anexei nr. VIII  - Cap. I, lit. A, pct. III – lit. b), poz. 2, alin. 2 din Legea-cadru             

nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

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. Onceşti nr. 56/28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază şi 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 Dispoziţiei primarului nr. 17/31.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale 

lunare ale personalului din cadrul administraţiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, 

începând cu data de 1 ianuarie 2019; 

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

funcţii  din cadrul  administraţiei publice locale a U.A.T. - Comuna Onceşti, judeţul Bacău; 

         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  T  I  E: 

 

         Art. 1 – Începând cu data de 16.01.2020, Dna CIUDIN DANIELA se numeşte funcţionar 

public definitiv prin transformarea postului de consilier – clasa  I, grad profesional ,,debutant’’ în 

funcţia publică de execuţie de CONSILIER – clasa I, grad profesional ,,ASISTENT’’ în cadrul 

Compartimenului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Onceşti, judeţul Bacău, pe perioadă nedeterminată. 
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         Art. 2 - (1) Cuantumul brut al salariului de bază de care beneficiaza Dna CIUDIN DANIELA, 

având funcţia publică de execuţie de CONSILIER – clasa I, grad profesional ,,ASISTENT” în cadrul 

Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar, gradaţia 4 corespunzătoare vechimii 

în muncă și coeficient de ierarhizare la gradația zero 1,60 - este de 4.681 LEI. 

         (2) Salariul brut cuprinde salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, după caz, 

precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, stabilite în condiţiile legii. 

 

         Art. 3 - Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la prezenta dispoziţie, iar o copie        

a acesteia se înmânează funcţionarului public numit. 

 

         Art. 4 - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată și depusă în termen de 20 de zile calendaristice 

de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul Primăriei 

Comunei. 

         (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile calendaristice. 

         (3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.          

 

         Art. 5 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, în condiţiile legii şi se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competenţelor legale, persoanelor nominalizate, precum si 

Instituţiei Prefectului judeţului Bacău în vederea verificării legalităţii. 

 

         Art. 6 - Secretarul general al Comunei şi contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta dispozitie. 

 

 

 

 

                      PRIMAR,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                        OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


