
ROMÂNIA 

 JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA TAMAȘI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs, respectiv a comisiei 

de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea functiei publice de conducere specifică de 

Secretar General al Comunei Tamași, județul Bacău 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU: 
 

Având în vedere : 

- Referatul nr. 4400 din data de 27.05.2022 întocmit de către doamna Andrei Niculia – 

consilier superior din cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, 

- Dispozitia nr. 106/08.04.2022 privind organizarea si desfasurarea concursului de 

recrutare în vederea ocupării functiei publice de conducere vacante de Secretar General 

al Comunei Tamasi; 

- Raportul final al concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere specifică 

de Secretar General al Comunei Tamași, înregistrat sub nr. 4116/17.05.2022; 

- prevederile art.42 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Emite prezenta 

DISPOZIȚIE 

 

ART.1 – Se aprobă acordarea îndemnizaţiei reprezentand 10% din salariul de bază minim brut 

pe tara garantat în plată, fiecărui membru al comisiei de concurs, si a persoanei desemnata 

secretarul comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere specifică de 

Secretar General al Comunei Tamași, județul Bacău, județul Bacau, numiti prin Dispozitia 

nr.106/08.04.2022; 

 

ART.2 – Se aprobă acordarea îndemnizaţiei reprezentand 10% din salariul de bază minim brut 

pe tara garantat în plată, fiecărui membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, si a 

persoanei desemnata secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea functiei 

publice de conducere specifică de Secretar General al Comunei Tamași, județul Bacău, județul 

Bacau, numiti prin Dispozitia nr.106/08.04.2022; 

 

 ART.3  - Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tamași, judetul Bacău va stabili prin calcul nivelul îndemnizaţiilor, în raport cu 

salariul de bază minim brut pe tara garantat in plata şi va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

 ART.4 - Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor interesate, Compartimentului 

financiar-contabil, impozite și taxe, elibrare autorizații de transport și resurse umane, Instituției 

Prefectului – Județul Bacău. 

          PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate 

                                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

MATIEȘ ANDREI DANIEL                                                               CIOCÂRLAN ANDREEA 
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