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privind stabilire'a salariilor de bazd a salariatilor contractuali
din cadrul compartimentului Biblioteci

Nicolae sdligean Primarul oragului Bicaz judelul Neam{:
AvAnd in vedere prevederile;
- art 45 din Legea nr. 512020 - Legea bugetului de stat pentru anul2O2O;- art 18*), alin ('1), din Legea- cadru nr. 15312017, privind salarizarea persrnalului platit

din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
anexa lll, capitolul ll, punctul ll Alte Bilblioteci, lit b), subpunctul 4 rlin Legea nr

15312017, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art 34, alin (2) din OUG nr 11412018, modificat prin OUG nr 1t2O2O privind unele

mdsuri fiscal-bugetare gi pentru modificarea gi completar,ea unor acte normirtive;- art.(3), lit (c), din H.G; nr.36012018, pentru aprobarea Regulamentului-:adru privind
stabilirea locurilor de munc5, a categoriilor de personal, a miirimii concrete a spo.urilor pentru
condilii de muncd, precum gi a condiliilor de acordare a acestora pentru familia ocrrpalionald de
funclii bugetare "Culturd";

AnalizAnd referatul inregistrat sub nr.13751130.12.20111 intocmit de dna parnic Maricica,
cons.resurse umane, prin care solicitd emiterea unei dispo;zilii privind stabilirea salariilor de
bazd salariatilor din cadrul compiartimentului Bibliotecd si mentinerea cuantumul sp orului pentru
conditii periculoase sau vdtdmdtoare de munci si a indemnizaliei de hrand din lura decembrie
2019, incepAnd cu luna ianuarie ',2020;

In temeiul prevederilor aLrt. 196, alin (1), lit b) din (lodul Administrativ, adoptat prin
O.U.G nr.5712019',

DISPUN

Art.1. (1) - icepAnd cu luna ianuarie 2020 se stabilesc salariile de bazd a salaria{ilor
contractuali din cadrul comparlimentului Biblioteci, potrivit anerxei la prezenta dispozitie;

(2) - se rnen{ine cuantumul sporului pentru corrditii periculoase sau vitdmdtoare
de muncd gi a indemniza{iei de hrani din luna decembrie 2019, incepAnd cu lrna ianuarie
2020,

Art.2 Compartimentele Resurse umane gi Financiar -. Contabil, vor duce a indeplinire
prevederile prezentei Dispozitii;

Art.3 Dispozilia poate fi atacatd in termen de 30 der zile la Tribunalul Neamt. sectia
Contencios Administrativ 

;

Art.4 Prin grija secretanului general al oragului Bicaz, prezenta disprlzilie se va
comunica persoanelor gi autoritdlilor interesa
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