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D I S P O Z I T I A    NR.  204 

Din     5.10.2020 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  JURCA EUGENIA MIHAELA    şi stabilirea 

salariului de bază individual, începând cu 1.11.2020 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

 Prevederile art 6,  art 10, art 11  din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice 

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 Prevederile art 34  al (2) si al (7) 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, modificata 
 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative 
  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 luna 1.11.2020  , d-nei JURCA EUGENIA MIHAELA , CNP 

2690212020084  asistent personal al d-lui JURCA FLOREA,  CNP 1540408022810  i se 

acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia vechimii 1,  si va beneficia de un salar de 

baza de 2400  LEI, la care se adauga indemnizatia 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, nr.275, jud Arad. 

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

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na JURCA EUGENIA MIHAELA  

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR.  204 

Din     5.10.2020 

 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  JURCA EUGENIA MIHAELA    şi stabilirea 

salariului de bază individual, începând cu 1.11.2020 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

 Prevederile art 6,  art 10, art 11  din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice 

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 Prevederile art 34  al (2) si al (7) 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, modificata 
 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative 
  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 luna 1.11.2020  , d-nei JURCA EUGENIA MIHAELA , CNP 

2690212020084  asistent personal al d-lui JURCA FLOREA,  CNP 1540408022810  i se 

acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia vechimii 1,  si va beneficia de un salar de 

baza de 2400  LEI, la care se adauga indemnizatia 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, nr.275, jud Arad. 

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

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na JURCA EUGENIA MIHAELA  

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE 

UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

CHESA ILIE         DAN LORENA DANINA  
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Nr. 4886/5.10.2020     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : acordarea unei transe de vechime domnului JURCA EUGENIA 

MIHAELA  , asistent personal  in cadrul Primariei Comunei Secusigiu 

 

Considerente generale: se impune acordarea gradatiei 1 doamnei JURCA EUGENIA 

MIHAELA pentru vechime in munca intre 3 si 5 ani. 

 

Considerente juridice:  

 Prevederile art 6,  art 10, art 11  din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice 

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

1.01.2020.  
 Prevederile art 34  al (2) si al (7) 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 termen 

 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

 Prevederile art. 196, alin b din codul administrativ  

 

 

PROPUN  

 

Acordarea transei de vechime 1, si incadrarea cu un salar de baza de 2400 lei, la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector principal 

Dan Lorena Danina 

 

 

 


