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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O Z  I  Ț  I  A 

NR. 151 DIN 06.12.2021 

 

privind numirea Drei SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA în funcţia publică de execuție 

de REFERENT – clasa  a III-a, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Compartimentului 

Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Oncești, Judeţul Bacău   

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 151/06.12.2021; 

         - RAPORTUL FINAL al concursului de recrutare din data de 03.12.2021 pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie vacante de referent – clasa a III-a, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar, înregistrat la nr. 3662/06.12.2021; 

         - Propunerea de numire a candidatului declarat admis, înregistrată la nr. 3664/06.12.2021, care     

a fost comunicată primarului Comunei, precum și candidatului admis, în copie; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 331/06.12.2021, privind numirea Drei 

SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA în funcţia publică de execuție de referent – clasa  a III-a, grad 

profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar;        

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 5/29.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a altor 

drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021;  

         - prevederile art. 5, pct. I, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.L. Oncești nr. 6/31.01.2020 privind 

stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali 

din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1 ianuarie 2020;  

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 29/26.03.2021 privind neacordarea voucherelor de 

vacanţă în anul 2021 funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul administratiei publice 

locale a Comunei Onceşti, Județul Bacău; 

         - prevederile art. 1 și 2 din H.G. nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată; 

         - prevederile art. 76, 77, 78 și 78
1
 din H.G. nr. 611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

         - prevederile art. 466, alin. (1) și (2), lit. a), ale art. 473, 474 și 475, ale art. 618, alin. (14), lit. a), 

alin. (15) și (19) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 10 și 11, precum si prevederile Anexei nr. VIII - Cap. I, lit. A, pct. III, lit. b),  

poz. 4, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         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 – Începând cu data de 06.12.2021, dra SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA se numește 

în funcţia publică de execuție de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT în 

cadrul COMPARTIMENTULUI AGRICOL, URBANISM, CADASTRU și FOND FUNCIAR 

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău, pe perioadă nedeterminată. 
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         Art. 2 - (1) Cuantumul brut al salariului de bază de care beneficiază Dra SAMOILĂ 

GEORGIANA-RALUCA, având funcţia publică de execuţie de REFERENT - clasa a III-a, grad 

profesional DEBUTANT – Compartiment Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar, gradaţia 0 

corespunzătoare vechimii în muncă, este 3.011 LEI,  alcătuit din: 3.011 lei = salariul de bază (de 

încadrare) la gradația 0 și 1,35 - coeficient de ierarhizare. 

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

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

         (3) Cuantumul venitului lunar brut de care beneficiază Dra Samoilă Georgiana-Raluca este 

3.358 LEI, alcătuit din: 3.011 lei = salariul de bază la gradația 0 corespunzătoare vechimii în muncă și 

347 lei = indemnizația de hrană. 

 

         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 în termen de 30 de zile de la data comunicării, 

la autoritatea emitentă. 

         (2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios 

administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 

comunicarea soluţiei 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 nominalizate, precum si 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

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

primarului vor aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

 

 

 

 

 

                PRIMAR,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

   PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                          OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


