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D I S P O Z I T I A    NR. 123 

Din    20.02.2020 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.03.2020 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

 Cererea d-nei Petreus Mariana inregistrata cu nr. 526/29.01.2020 

 Avizul nr. 2931/28.01.2020 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 HG 935/2019  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 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 cu completarile si modificarile ulterioare prin OUG 

1/2020 

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

 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 01.03.2020 , d-na/dl. PETREUS MARIANA CNP 22871013243828  se 
angajează pe perioada determinată 1.03.2020 – 15.10.2027 ( pana la implimirea varstei de 18 ani a 
minorului)  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al d-lui PETREUS IONUT MARIAN  
în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 3 , beneficiind de un salariu de baza de 2623 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 PETREUS MARIANA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  

https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 123 

Din 22.01.2020 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.03.2020 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

 Cererea d-nei Petreus Mariana inregistrata cu nr. 526/29.01.2020 

 Avizul nr. 2931/28.01.2020 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 HG 935/2019  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 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 cu completarile si modificarile ulterioare prin OUG 

1/2020 

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

 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 01.03.2020 , d-na/dl. PETREUS MARIANA CNP 22871013243828  se 
angajează pe perioada determinată 1.03.2020 – 15.10.2027 ( pana la implimirea varstei de 18 ani a 
minorului)  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al d-lui PETREUS IONUT MARIAN  
în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 3 , beneficiind de un salariu de baza de 2623 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 PETREUS MARIANA 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

CHESA ILIE         DAN LORENA DANINA  

https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

NR.  955/20.02.2020  

 

Referitor  la : angajarea d-nei Petreus Mariana, ca asistent personal al persoanei 

cu handicap Petreus Ionut Marian 

Considerente generale: cererea d-nei PETREUS MARIANA , certificat de 

handicap nr. 58/23.01.2020 

Considerente juridice:  

 Cererea d-nei Petreus Mariana inregistrata cu nr. 526/29.01.2020 

 Avizul nr. 2931/28.01.2020 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 HG 935/2019  privind salariul minim garantat in plata incepand 

cu data 1.01.2020. 

 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 cu 

completarile si modificarile ulterioare prin OUG 1/2020 

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

2020.  

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

personalului plătit din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

Incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata,         

( pana la implinirea varstei de 18 ani a minorului cu handicap)  al doamnei 

Petreus Mariana  , asistent personal, gradatia 3 , avand un salar de baza lunar in 

cunatum de 2623 lei la care se adauga norma de hrana 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector principal 

Dan Lorena Danina 

https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq


 


