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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 01.03.2021 

 

privind prelungirea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. 7/04.05.2020, încheiat 

 pe perioadă determinată, al Drei PROSIE ALEXANDRA - angajată în funcţia contractuală de 

execuție de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului  

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, 

 Județul Bacău, prin încheierea unui act adițional 

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Contractul Individual de Muncă nr. 7/04.05.2020 al Drei PROSIE ALEXANDRA, încheiat pe 

durată determinată; 

         - Referatul secretarului general al Comunei, înregistrat la nr. 50/26.02.2020, prin care se motivează 

și se propune prelungirea Contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată, al Drei Prosie 

Alexandra, angajată în funcţia contractuală de execuție de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului 

Situații de Urgență și Protecția Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, 

Județul Bacău; 

         - Înștiințarea Drei Prosie Alexandra, înregistrată la nr. 49/26.02.2021, cu privire la modificarea 

Contractului individual de muncă al acesteia, încheiat pe durată determinată, respectiv prelungirea C.I.M. 

nr. 7/04.05.2020 pe o perioadă de 12 luni, prin încheierea unui act adițional; 

         - Declarația Drei Prosie Alexandra,  înregistrată la nr. 51/26.02.202, prin care își dă acordul cu 

privire la prelungirea Contractului individual de muncă pe o perioadă de 12 luni; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 19/24.02.2021 privind încetarea Contractului individual de 

muncă nr. 1/20.01.2020 al Dlui Țărănașu Radu-Ionuț, angajat în funcția contractuală de șef S.V.S.U. în 

cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, prin acordul părților; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 79/04.05.2020 privind încadrarea și numirea Drei PROSIE 

ALEXANDRA în funcţia contractuală de execuție temporar vacantă de șef S.V.S.U. în cadrul 

Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 8/01.02.2021 privind stabilirea drepturilor salariale lunare 

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

data de 1 ianuarie 2021;  

         - prevederile art. 10, 11 și 12, alin. (2), ale art. 17, alin. (1), (2), (3), lit. h), (4) și (5), ale art. 82,   

alin. (3), (4) și (5), ale art. 83, lit. h) din Legea nr. 53/24.01.2003 privind Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei nr. VIII, Cap. II, lit. A, pct. IV – lit. d), poz. 1 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;     
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         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, cu modificările 

și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 – Se aprobă prelungirea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. 7/04.05.2020, 

încheiat pe perioadă determinată, al Drei PROSIE ALEXANDRA - angajată în funcţia contractuală de 

execuție de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului din aparatul 

de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău, prin încheierea unui act adițional, pe            

o perioadă de 12 luni, de la data de 01.03.2021 până la data de 28.02.2022, inclusiv. 

 

         Art. 2 - (1) Drepturile salariale ale Drei PROSIE ALEXANDRA rămân cele stabilite prin Dispoziția 

primarului nr. 8/01.02.2021. 

         (2) Cuantumul brut al salariului de bază de care beneficiaza Dra Prosie Alexandra - angajată în 

funcţia contractuală de execuţie de șef S.V.S.U., treapta II în cadrul Compartimentului Situații de Urgență 

și Protecția Mediului, gradaţia 0 corespunzătoare vechimii în muncă și 1,45 - coeficient de ierarhizare 

la gradația zero, este de 3.234 LEI. 

         (3) 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 contractuale se anexează la prezenta dispoziţie, iar o copie      

a acesteia se înmânează funcţionarului angajat. 

 

         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, in conditiile legii si se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanei în cauză, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

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

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

 

 

 

 

 

                       P R I M A R,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

          PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                 OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 


