
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

 

 

 

 

DISPOZITIA 

privind stabilirea salariului de baza pentru doamna ArchiudeanMaria 

Ileana,in calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav , 

Archiudean Claudiu Dan,incepand cu data de 01.01.2020 

 

 

 

 Primarul comunei Urmenis; 

 Avand in vedere: 

 -referatul doamnei Macarie Maria,inspector superior in cadrul primariei 

comunei Urmenis,inregistrat sub nr.230  din 05.02.2020 prin care propune 

stabilirea salariului de baza ,incepand cu data de 01.01.2020,pentru doamna 

Archiudean Maria Ileana 

 -contractul individual de munca inregistrat la Primaria comunei Urmenis, 

sub nr.1029 din 09.05.2017;  

 -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice;  

-prevederile art.45 din L egea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 

2020 

 -prevederile art.1 din  Hotarirea  nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.5  lit.h) ,art.155 alin.(1),lit e) si art.196 alin.(1) lit.b),din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 

  

D I S P U N E : 

  

 

Art.1-  Incepand cu data de 01.01.2020 se va acorda o crestere a salariului 

de baza  doamna  Archiudean Maria-Ileana,asistent personal gradatia 0,al 

persoanei cu handicap grav,reprez entind  1/3 , din diferenta dintre salariul de baza 

pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2019. 



 Art.2-Incepind cu data de 01.01.2020  doamna Archiudean Maria- Ileana, 

va beneficia de un salariu de baza de 2.232 lei, 

Art.3 Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria 

comunei Urmenis in termen de 30 zile de la comunicare,in conditiile Legii 

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

incredinteaza  compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei 

Urmenis. 

 Art.5 Dispozitia se comunica prin grija secretarului comunei Urmenis: 

         -Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 

         -compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei 

Urmenis; 

         -persoanei nominalizate la art.1 

 

PRIMAR,                                                                    Aviz de legalitate 

   TOMSA DUMITRU                                                          SECRETAR, 

               MATEI VASILE 

 

 Nr....... 

 Data:06.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

Nr. 230  din 05.02.2020 

 

R E F E R A T 

privind stabilirea salariului de baza pentru doamna ArchiudeanMaria Ileana, 

in calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav , 

Archiudean Claudiu Dan,incepand cu data de 01.01.2020 

 

 Avind in vedere , 

-contractul individual de munca inregistrat la Primaria comunei Urmenis, 

sub nr. 1029 din 09.05.2017;  

 -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice(In Anexa nr.II alin 3.2,pct 45 din Legea Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice,asistentul personal in anul 2022 

va avea un salariu de 2.535 lei la gradatia 0);  

-prevederile art.45 din L egea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 

2020 

 -prevederile art.1 din  Hotarirea  Guvernului nr. 935/2019, pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.5  lit.h) ,art.155 alin.(1),lit e) si art.196 alin.(1) lit.b),din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 La stabilirea salariului de baza se are in vedere vechimea in munca,2 ani;  

 

P R O P U N : 

 

 emiterea dispozitiei primarului privind stabilirea salariului de baza doamna 

ArchiudeanMaria Ileana,asistent personal,gradatia 0,la 2.232 lei lunar,incepand 

cu data de 01.01.2020.(salariu in anul 2022-2.535 lei-salariu in dec. 2019-2.080 

lei)=458 lei,1/3 din 458=152 lei,  153+2080= 2.232 lei,salar minim in 2020 este de 

2.230 lei). 

 

Contabil, 

MACARIE MARIA 
 


