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PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea contractului individual de munci pe o perioadi

nedeterminati, prin acordull pirtilor a salariatei Nichifor Gherghina in funclia
de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Ciesd, in oadrul

compantimentului Asistenti Medicald

NICOLAE SAIAOeeN, primarut oragului Bicaz judetul Neamt;
AvAnd in vedere prevederile:
- ar1.41, alin (1), (3) tit b), din Legea

completdrile ulterioare;
nr 53/2003-Codul Muncii, cu modificdrile si

- anexa 8, art unic, lit A, pctul 3 din H.G. nr.15312Q18 pentru itprooarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de p(,rsonat, a
mdrimii concrete a sporului pentru condi{ii de muncd prevdzut in aneia nr. ll la Le1;ea-cadru
nr' 15312017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, precum gi a condiliilor
de acordare a acestuia, pentru familia ocupalionald de iunclii bugetare "Si ndtate gi
asistenld sociali";

- art 18.) din Legea-cadru nr.15312017, actualizati privind salarizarea personalului
pl5tit din fonduri publice

AnalizAnd referatul d-neri Parnic Maricica, resurse umane, inregistrat sub nr.
7031103.07'2019 in care soliciti modificarea contractului individual de munie prir acordul
scris al pdr{ilor, salariatei Nichifor Gherghina, avAnd functia de asistent medical debutant,prin schimbarea locului muncii din cadrul compadimentului Cresd, i' cadrul
compadimentuluiAsistenld Medical5 pe aceeagi funclie cu aceeagi salarizare;
. in _temeiul prevederilor art 63 alin (5) iit ,,"",'art 68 si ale art 115, alin (1) it ,,a,,din
Legea nr.21 512Q01 privind admin istralia publicd locald, republicatd,

DISPUN

Art. 1* (1) Modificarea contractului individual de muncd pe o perioadi
nedeterminatd, prin acordul scris al pdrtilor, salariatei Nichifor Gherghina, in frrnclia de
asistent medical debutant, prin sc;himbarea locului muncii, din cadrul coripartimentt lui Cresd
in cadrul comparlimentuluiAsistenti medicald, pe aceeasifunctie si salarizare;

(2) contractul individual de muncd se va modifica in mod corespunzdtor prin
act aditional;

- (3) Salariata isi va desfdqura activitatea in cadrul cabinetulli gcolar
Grddinita cu program prelungit ,, Lumea copiilor", iar figa postului va fi intocmit i in mod
corespunzdtor functiei detinute;

Art2 - Compartimentul Flesurse umane,va
Dispozilii;

duce la indeplinire prevederile orezentei

ArL 3 - De data emiterii prezentei orice altd
Art. secretarului oragului Bicaz,

eresate.

dispozilie contrard se abrolld;
prezenta dispozilie se va r;omunica
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