
R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 49 din 24.03.2020 

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei 3, ca urmare a trecerii într-o tranşă 

superioară de vechime in munca, Dlui ȘOICA IONEL – angajat contractual pe postul  

de muncitor în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală  

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Judetul Bacau 

 

         Primarul Comunei Onceşti, județul Bacău; 

         Având in vedere: 

         - Cererea Dlui ȘOICA IONEL – angajat contractual pe postul de muncitor în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, inregistrată la nr. 828/23.03.2020, prin care solicită acordarea sporului de 

vechime corespunzator vechimii in muncă;  

         - Referatul secretarului Comunei, înregistrat la nr. 91/24.03.2020, privind acordarea sporului de 

vechime corespunzator gradaţiei 3, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in muncă, 

Dlui ȘOICA IONEL – angajat contractual pe postul de muncitor în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

         - Contractul individual de muncă nr. 1/01.03.2010 încheiat între Primăria Comunei Oncești, 

Județul Bacău – angajator  și Șoica Ionel – salariat, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile poz. 15 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. c) și alin. (7) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 16, alin. (5) din Legea nr. 53/24.01.2003 privind Codul Muncii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite urmatoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E: 

 

         Art. 1  - Incepand cu data de 01.03.2020, se acordă sporul de vechime corespunzator gradaţiei 3, 

ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in munca, Dlui ȘOICA IONEL – angajat 

contractual pe postul de muncitor în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău. 

 

         Art. 2 - (1) Cuantumul salariului de bază lunar de care beneficiaza Dl. ȘOICA IONEL – angajat 

contractual pe postul de muncitor – gradul I, gradaţia 3 in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Oncesti,  este de 3.040 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 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică, in condițiile legii și se va comunica 

compartimentelor de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanei nominalizate, precum și 

Institutiei Prefectului județului Bacău in vederea verificării legalității. 

 

         Art. 4  -  Secretarul general al Comunei si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

 

                  PRIMAR,                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 

   PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                    OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


