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D I S P  O Z I T I A    NR  176 

Din    8.06.2022 
 

 

privind constituirea comisiei de concurs  si comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentu concursul 

pentru ocuparea unui post vacant de SOFER ( BULDOEXCAVATOR)  la compartimentul 

administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu in  data de 

4.07.2022 

 

 

Primarul comunei Secusigiu  – Judeţul  Arad, 

 

    În temeiul art. 121(1) şi (2) şi art. 50 din Constituţia României republicată în M.O. partea I 

nr.767 din 31.10.2003, 

 

 Având în vedere: 

necesitatea  ocuparii post vacant de muncitor necalificat  la compartimentul 

administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu.  

- anuntul nr. 3896/6.06.2022 

- propunerea de organizare a concursului din partea compartimentului administrativ nr. 

3816/31.05.2022 

   -prevederile art. 8 din Hotararea 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocuparea 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.  

- In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

                  D I S P U N E: 

 
      

 Art. 1. – Se constituie comisia de examinare a candidaţilor care participă la concursul 

pentru ocuparea unui post vacant de  SOFER ( PT. BULDOEXCAVATOR)  la compartimentul 

administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu. 

 

▪ Corodescu Marius   – presedinte –  administrator   

▪ Vasile Ioan Adrian –  membru –  consilier urbanism 

▪ Chesa Gavrila  –  membru –  sofer  

 

 

Art.2. Se constituie comisia de contestaţii la concursul pentru ocuparea unui post vacant de  

SOFER ( BULDOEXCAVATOR)  la compartimentul administrativ ,   din cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Secusigiu. 

 



 

 

▪ Chesa Maria  –  presedinte –  inspector venituri 

▪ Carabas Monica  –  membru –  consilier achizitii 

▪ Voia Nicoleta –  membru –  inspector stare civila  

 

Art.3. – Secretariatul comisiilor va fi asigurat de d-na Dan Lorena Danina – inspector, 

compartimentul resurse umane  în cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al primarului 

comunei Secusigiu . 

 

Art.4. Prezenta dispozitia se comunică  cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

- Primarul comunei Secusigiu  

- Membrilor celor două comisii de examinare respectiv de soluţionare a contestaţiilor; 

- Afişare la sediul instituţiei  

 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. Grad Gheorghe        SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P  O Z I T I A    NR  179 

Din    27.06.2022 
 

 

 

privind constituirea comisiei de concurs  si comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentu concursul 

pentru ocuparea unei functii publice de executie t vacante  de consilier  , grad profesional asistent   

in cadrul compartimentului urbanism  , din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei 

Secusigiu din data de 28.07.2022 

 

 

 

Primarul comunei Secusigiu  – Judeţul  Arad, 

 

    În temeiul art. 121(1) şi (2) şi art. 50 din Constituţia României republicată în M.O. partea I 

nr.767 din 31.10.2003, 

 

 Având în vedere: 

- necesitatea  ocuparii functiei publice de consilier  grad profesional  asistent, in cadrul 

compartimentului  urbanism – anunr  nr. 4288/27.06.2022 

-  prevederile art . 618 al (5) – (9)  din Codul administrativ 

- prevederile art. 29 si art. 43 pct. 3 din Hotararea 611/2008 pentru  aprobarea 

normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 

 
- In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

                  D I S P U N E: 

 

      Art. 1. – Se constituie comisia de examinare a candidaţilor care participă la concursul 

pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante  de consilier  , grad profesional asistent   

in cadrul compartimentului urbanism  , din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei 

Secusigiu din data de 28.07.2022 

 

▪ REPREZENTANT INSTITUTIA PREFECTULUI . – presedinte 

▪ VASILE ADRIAN   – ispector – membru - Primaria Secusigiu  

▪ MORCAN VIOLETA  –  – secretar general  UAT  Secusigiu- membru  

 

 

 

 

 



Art.2. Se constituie comisia de contestatie  la concursul pentru ocuparea unei functii publice de 

executie vacante  de consilier  , grad profesional asistent   in cadrul compartimentului urbanism  , 

din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu din data de 28.07.2022 

 

▪ REPREZENTANT INSTITUTIA PREFECTULUI   – presedinte 

▪ CHESA MARIA         – membru – consilier   Primaria Secusigiu 

▪ CARABAS MONICA  - membru  – consilier Primaria Secusigiu 

 

Art.3. – Secretariatul comisiilor va fi asigurat de d-na Dan Lorena Danina – inspector, 

compartimentul resurse umane  în cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al primarului 

comunei Secusigiu . 

 

Art.4. Prezenta dispozitia se comunică  cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

- Compartimentului contabilitate   

- Membrilor celor două comisii de examinare respectiv de soluţionare a contestaţiilor; 

- Publicare in M.O.L 

 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR . 180 

Din  28.06.2022 

 

 privind încetarea contractului de munca a domnului DEMSOREAN RADU , asistent 

personal   al persoanei cu handicap grav SEMELBAUER BERNARD 

 

In temeiul art.121 din Constituţia României republicata in M.O, nr.767 din 

31.10.2003, 

  Având în  vedere : 

➢ cererea d-lui DEMSOREAN RADU , inregistrata sub nr. 4261/24.06.2022, 

aprobata de primarul comunei Secusigiu 

➢ prevederile art. 55, lit. b, din Codul Muncii 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   
 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

     D I S P U N E :  

 

 

Art.1. Începând cu data de 30.06.2022 ( ultima zi de lucru)   inceteaza contractul 

de munca a d-lui DEMSOREAN RADU,  NR. 19/29.12.2021 asistent personal   al 

persoanei cu handicap grav SEMELBAUER BERNARD,  prin acordul partilor ,  in baza 

art. 55, lit. b din Codul Muncii.  
 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 

Art.3. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

- Domnului DEMSOREAN RADU 

- compartimentului de resurse umane; 

- compartimentului buget – contabilitate din aparatul de specialitate al primarului 

comunei SECUSIGIU; 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad. 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
 

PRIMAR        CONTRASEMNEAZA 

Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR  GENERAL  UAT 

         MORCAN VIOLETA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 181 

Din    30.06.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VOICU MARIAasistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.06.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  VOICU MARIA inregistrata cu nr. 4234/23.06.2022 

➢ Avizul nr. 24034/17.06.2022  al DGASPC Arad 

➢ Prevederile art 10 si  Anexei II , cap I, pct. 3.2 din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  

➢ Prevederile art. 37 Legea nr. 448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ,republicata cu modificari si completari ulterioare; 

➢ Prevederile art 45 din Legea 5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art 1 alin 1 din OUG 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor cate normative si prorograrea unor termene 

➢ Prevederile art 18, alin. 1,  din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

DISPUNE: 

Art.1. Începând cu data de 1.07.2022  d-na/dl. VOICU MARIA CNP 2740726020017 se angajează pe 
perioada determinată ( 1.07.2022-13.05.2023)  în funcţia contractuală de execuţie de asistent 
personal al  d-lui VOICU DAVID NICOLAE , CNP 5050513020082   în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 3 
, beneficiind de un salariu de baza de 2735 Lei, ,  la care se adauga   indemnizaţii de hrana  proportional 
cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

    (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment 

contabilitate, impozite și taxe și compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu  

Art .4.   Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- Compartiment Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- D-nei/d-lui VOICU MARIA 

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 182 

Din  30.06.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. DEMSOREAN MARIANApentru persoana cu 

handicap grav SEMELBAUER BERNARD  , incepand cu 1.07.2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- Cererea nr. 4334/30.06.2022    a dl-lui SEMELBAUER BERNARD , prin 

reperzentant legal DEMSOREAN MARIANA   

- Acordul nr. 25764/29.06.2022  al DGASPC  Arad 

- prevederile art. 42, alin.4 si art. 43 alin.1-3 din Legea nr. 448/2006,privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata cu modificari si 

completari ulterioare; 

- Prevederile HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

de 1 ianuarie 2022. 

- certificatul de handicap nr. 6501/20.12.2021 eliberat de Comisia pentru protectia 

copilului  

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

 

D I S P U N E : 

 

  

 

Art.1. Începând cu 1.07.2022   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada nedeterminată   

pentru dl./d-na.  DEMSOREAN MARIANACNP 2700829020024 pentru persoana cu handicap 

grav SEMELBAUER BERNARD CNP 1380121020068 în sumă de 1524 lei /lună.  
 Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul 

Resurse Umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  DEMSOREAN MARIANA  

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 183 

Din  30.06.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MIHET ZORITA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu 1.07.2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- Cererea nr. 4333/30.06.2022    a dl-lui /d-nei MIHET ZORITA  

- Acordul nr. 25729/29.06.2022   al DGASPC  Arad 

- prevederile art. 42, alin.4 si art. 43 alin.1-3 din Legea nr. 448/2006,privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata cu modificari si 

completari ulterioare; 

- Prevederile HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

de 1 ianuarie 2022. 

- certificatul de handicap nr. 3099/23.06.2022  eliberat de Comisia pentru protectia 

copilului  

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

 

D I S P U N E : 

 

  

 

Art.1. Începând cu 1.07.2022   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada determinată ( 

1.07.2022-30.06.2024)  pentru dl./d-na.   MIHET ZORITA CNP 2390209020038  pentru persoana 

cu handicap grav în sumă de 1524 lei /lună.  
 Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul 

Resurse Umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  MIHET ZORITA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P  O Z I T I A    NR  184 

Din    30.06.2022 
 

 

privind constituirea comisiei de concurs  si comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentu 

concursul pentru ocuparea unui post vacant de SOFER ( BULDOEXCAVATOR)  la 

compartimentul administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei 

Secusigiu in  data de 1.08.2022 

 

 

Primarul comunei Secusigiu  – Judeţul  Arad, 

 

    În temeiul art. 121(1) şi (2) şi art. 50 din Constituţia României republicată în M.O. 

partea I nr.767 din 31.10.2003, 

 

 Având în vedere: 

necesitatea  ocuparii post vacant de muncitor necalificat  la compartimentul 

administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu.  

- anuntul nr. 4355/30.06.2022  

- propunerea de organizare a concursului din partea compartimentului 

administrativ nr. 3816/31.05.2022 

   -prevederile art. 8 din Hotararea 286/2011 privind aprobarea Regulamentului 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea 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.  

- In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

 

                  D I S P U N E: 

 
      

 Art. 1. – Se constituie comisia de examinare a candidaţilor care participă la 

concursul pentru ocuparea unui post vacant de  SOFER ( PT. BULDOEXCAVATOR)  

la compartimentul administrativ ,   din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei Secusigiu. 

 



▪ Corodescu Marius   – presedinte –  administrator   

▪ Rosculete Dan –  membru –  inspector  

▪ Chesa Gavrila  –  membru –  sofer  

 

Art.2. Se constituie comisia de contestaţii la concursul pentru ocuparea unui post 

vacant de  SOFER ( BULDOEXCAVATOR)  la compartimentul administrativ ,   din 

cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Secusigiu. 

 

▪ Barbosu Dorel  –  presedinte –  inspector 

▪ Aldan Marian   –  membru –  sef SVSU 

▪ Hanus Nicolae –  membru –  sofer  

 

Art.3. – Secretariatul comisiilor va fi asigurat de d-na Dan Lorena Danina – 

inspector, compartimentul resurse umane  în cadrul Aparatului Propriu de Specialitate 

al primarului comunei Secusigiu . 

 

Art.4. Prezenta dispozitia se comunică  cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ; 

- Primarul comunei Secusigiu  

- Membrilor celor două comisii de examinare respectiv de soluţionare a 

contestaţiilor; 

- Afişare la sediul instituţiei  

 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. Grad Gheorghe       SECRETAR GENERA 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


