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D I S P O Z I T I A NR. 181
Din 12.07.2019
privind angajarea dl./d-nei DAVID VIORICA şi stabilirea salariului de bază individual, începând cu data de
01.08.2019
Primarul comunei Secusigiu Judeţul Arad,
Având în vedere:
 avizul nr.27550/009.07.2019 al Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad
 cererea numitei DAVID VIORICA prin care solicită angajarea pe perioada nedeterminată ca
asistent personal al persoanei cu handicap NEAGA ILEANA
 Prevederile Titlului IV, Cap. III, secțiunea a 2-a pct.13 (1) –(2) din H.G, nr. 1/2016 pentru aplicarea
normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015;
 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 HG 937/2018 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2019.
 Prevederile art 34 al (1), (2) si (3) din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
si prorogarea unor termene
 Prevederile art IV, pct 3 din OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative.
 Prevederile art 38, alin. 3, lit. a din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
 prevederile art.2 din Ordinul M.F.P, nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru
determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la
funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016;
 prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin (2) lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.68(1) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale republicata cu modificările
ulterioare.
DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 1.08.2019 , d-na/dl. DAVID VIORICA
CNP 2570518020089 se angajează pe
perioada nedeterminată în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al d-nei NEAGA ILEANA în
cadrul activităţii PSPH, gradaţia 0, beneficiind de un salariu de baza de 2080 lei, , la care se adauga
indemnizaţii de hrana reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în
plată, aferente, 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 primarul comunei Secusigiu.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi compartimentul
contabilitate din cadrul Primăriei comunei Secusigiu..
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţului Arad
- Compartimentul contabilitate
- Dosar personal
- Dl./D-na DAVID VIORICA
Primar,
CHEŞA ILIE
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cj. MORCAN VIOLETA

