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privind incetarea acondirii unor drepturi salariale pentru salariillii contractuali
din cadrul compartimentr"llui Cregi din data de 01 .011.2020 pAnd pe data de

15.05.2020

Nicolae Siligean Primarul oragulu[ Bicaz judetul Neamt:
AvAnd in vedere prevederile.
- Ordonantei Militare nr.3 din 24 martie 21020, nr.4 129.03.2C)20, nr.t5/30.013.20210 qi

nr.7104.04.2020;
- linAnd cont rCe Dispozilia nr.104115.04.2020 prir,rind prelungirea suspenddrii

activitdlii cu publicul pentru unele compartimente g;i servicii din cadrul Prirndriei U,,A,.T. Bicaz
si a Cresei oragului Bicaz',

- anexa 8, articol unic, lit A, pctul 3^1 din HG nr 15312018 pentru iaprobiarea

Regulamentului oadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de pr-'rsonal, a

mirimii concrete a sporului pentru conditii de muncd prevdzut'in anexa ll la Legera cadru nr
15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice precum si a condiliilor de
acordare a acestuia pentru familia ocupa{ionalS de func{ii bugetare,, Sdndtate gl rasistenld

sociali";
Analizind referatul inrelgistrat sub nr.4315127.Q4.20t20 intocmit cle dna Parnic

Maricica, cons.resurse umane, prin care soliciti emiterea unrei dispozitii privind lincetiarea

acordirii drepturilor salariale a sporului pentru condilii deosebite salarialilor contr'ar:tuali din
cadrul ccrmpartimr:ntului Cregd din data de 01.04.2020 pind pe data de 1li.04.2Q20,

in temeiul prevederilor arL. 196, alin (1), lit b) din Codul Adnrinistrativ, acloptat prin

O U.G. nr.5712019,

DISPUN

Art.1. incetarea acordirii drepturilor salariale a sporului pentru condi[ii <leosebite
cum ar fi de stres sau risc a salaria{ilor contracturali din cadrul compartimentului Cregii din

data de 01.04,2020 pdnd pe data de 15.05.202Q',
Art.2 Dispozi{ia poate fi ratacatd in termen de 30 de zile la Tribunalul Nearn!, seclia

Contencios Administrativ ;

Art.3 Cornpartimentele Resurse umane gi Financietr - Contabil, vor ducr: la

indeplinire prevederile prezentei Dispozitii;
Art.4 Prirr grija secretarului general al oragului Bicaz:., dispozilira se va r:omunica

persoanelor gi autoritililor interesate.
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