
R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

nr. 167 din 05.11.2020 

 

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei II, ca urmare a trecerii într-o tranşă 

superioară de vechime in munca, Drei BÎLCU ŞTEFANIA-CORINA – referent asistent în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă  

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Având in vedere: 

         - Cererea drei Bîlcu Ştefania-Corina – referent asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare 

Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă, inregistrata la nr. 3084/02.11.2020, prin 

care solicită acordarea sporului de vechime corespunzator vechimii în muncă;  

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 3084
1
/05.11.2020, privind acordarea sporului de 

vechime corespunzator gradaţiei II, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in muncă, 

dnei Bîlcu Ştefania-Corina – referent asistent Compartiment Monitorizare Proceduri Administrative, 

Resurse Umane și Stare Civilă; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 7/20.01.2020 privind reîncadrarea și numirea Drei  Bîlcu 

Ștefania-Corina în funcţia publică generală de execuție de referent asistent în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă - compartiment nou-înființat; 

         - prevederile poz. 8 din Anexa nr. 1 la Dispozitia primarului nr. 30/04.02.2020 privind stabilirea 

drepturilor salariale lunare ale personalului din cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Onceşti, județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2020;  

        - prevederile art. 10, alin. (4), lit. b) 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 si completările ulterioare, emite următoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1  - Începând cu data de 01.10.2020, se acordă sporul de vechime corespunzator gradaţiei II, 

ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in munca, Drei BÎLCU ŞTEFANIA-CORINA 

– referent asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane 

și Stare Civilă din  aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău. 

 

         Art. 2 - (1) Cuantumul salariului lunar brut de care beneficiaza Dra Bîlcu  Ştefania-Corina, 

având funcţia publică de execuţie de referent asistent - Compartiment Monitorizare Proceduri 

Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă – clasa a III-a, gradaţia II,  este 3.776  LEI,  alcătuit 

din: 3345 lei = salariul de bază (de încadrare) la gradația 0 și 1,50 - coeficient de ierarhizare, la 

care se adaugă sporul de vechime corespunzător garadației II. 

         (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 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

functionarului in cauza, precum si Institutiei Prefectului judetului Bacau, in vederea verificarii 

legalitatii. 

         Art. 4  -  Secretarul general și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

                PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

 PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                       OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


