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D I S P O Z I Ţ I A nr.  19 din 15 februarie 2021 
Privind încadrarea domnului SIMON Ioan - Adrian în funcţia contractuală temporar vacantă de 

consilier S I, cu o durată normală a timpului de muncă, în cadrul Compartimentului 

Registratură și Relații cu Publicul 
 

 
Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 

Analizând referatul nr. 682 din 15.02.2021 privind propunerea de încadrare a domnului 

SIMON Ioan - Adrian în funcţia contractuală temporar vacantă de consilier S I, cu o durată normală a 

timpului de muncă, în cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul; 

 

Având în vedere Raportul final al concursului organizat în data de 12 februarie 2021, întocmit 

de comisia de concurs, conform căruia domnul SIMON Ioan - Adrian a fost declarat admis la 

concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie temporar vacantă, cu o durată 

normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier S I în cadrul 

Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul de la Primăria Comunei Sălacea; 
 

Potrivit dispoziţiei privind suspendarea contractului individual de muncă, al doamnei PUSOK 

Erzsebet, consilier S I, Cod COR 242201, în cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu 

Publicul, din inițiativa salariatei, în vederea efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă 

de până la 2 ani, PUSOK Dorka, cu începere de la data de 28.12.2020 până la împlinirea vârstei de doi 

ani a copilului, cu posibilitatea de revenire înainte de termen, conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. 

a) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice,  acualizată; 

Văzând prevederile Cap. VIII - Contractul individual de muncă cu timp parţial, art. 103 – art. 

106 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Ținând cont de prevederile  art. 11 din Legea – cadru  nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 23.12.2020 pentru aprobarea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Comunei Sălacea, potrivit art.11 din Legea – cadru  nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar 

din Legea – cadru  nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În baza prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit căreia, 

prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 



 

 

completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 

2020; 
 

 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

D I S P U N E: 

 
Art.1. Începând cu data de 16 februarie 2021, se încadrează domnul SIMON Ioan - Adrian 

în funcţia contractuală de execuție temporar vacantă de consilier S I, gradaţia corespunzătoare tranșei 

de vechime 3, (Cod COR 242201), pe perioadă determinată, până la reluarea activității titularului 

postului, cu o durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în cadrul 

Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul de la Primăria Comunei Sălacea, conform 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, a dispozitiilor Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulteriore, coroborate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.2. Drepturile salariale de care va beneficia angajatul, potrivit prevederilor Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020, sunt următoarele: salariu 

de bază corespunzător gradației 3, este de 5.550 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană menţinută 

la nivelul din anul 2020, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit 

prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul 

Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea. 

 

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată, în condiţiile prevăzute de art. 556 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, coroborate cu prevederile legislației muncii, la 

Tribunalul Bihor. 

 

Art.5. Prezenta dispozitie se comunică domnului SIMON Ioan - Adrian, dosar personal, 

Primarului comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor. 
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