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DISPOZIŢIA NR.63  DATA 28.02.2022 

 

Privind modificarea salariilor de bază al asistenților personali din cadrul Primăriei comunei 

Augustin  

 

 

Avand in vedere referatul domnișoarei contabile Floare Roxana-Ana, din cadrul 

compartimentului de specialitate al Primarului comunei Augustin, judetul Brasov, inregistrat cu nr. 

537 din 25.02.2022, prin care propune emiterea dispozitiei primarului privind modificarea salariilor 

de bază al asistenților personali, incepand cu data de 01.02.2022. 

 

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 1 alin. (3) din OUG nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- art. Nr. 1 din HG nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- art. 37 alin (1) ,,a’’ din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

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

din ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

    D I S P U N E: 

  

 Art.1 Începand cu 01.02.2022, salariile de bază al asistenților personali din cadrul Primăriei 

comunei Augustin se modifică, reprezentând majorarea cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază 

prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021,conform anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta. 

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

Art. 3. Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  

va răspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică Insitutiei Prefectului, pentru exerciatrea controlului 

de legalitate, Compartimentului Financiar-Contabil, responsabilului cu pagina de internet a 

primăriei locale, pentru asigurarea publicității. 

 

                                      PRIMAR                                                                  Contrasemneaza      

                         Porumb Sebastian Nicolae                                                P. Secretar General            

                                                                                                                          Stoica Margareta 
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                   Anexa 1 la Dispoziția nr.63 din 28.02.2022

NumePrenume CNP Functie Gradatie Salariu de baza

BILT GIZELA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 0 2550

BRUMARIU MARIANA VASILICA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 4 2851

FLOREA VIOLETA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 1 2550

GRANCEA CLAUDIA-MARIANA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 1 2550

MAJLAT MIRELLA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 3 2733

STEBLEA GEORGETA ANAMARIA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 2 2603

VEKONY CLAUDIA Asistent personal al persoanei cu handicap grav** 0 2550

Primar Contrasemnează

Porumb Sebastian-Nicolae P. Secretar general
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