
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI                                                                     
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A   nr.19/2021

Primarul comunei Săsciori, județul Alba;
 Având în vedere :
- Raportul de specialitate nr.694/27.01.2021  întocmit de Compartimentul Financiar-

contabil, privind modalitatea de stabilire a salariilor de bază lunare începând cu luna ianuarie 2021;
-HCL nr.  20/2020  prin  care  s-a  aprobat  numărul  de  posturi  de  asistenți  personali  ai

persoanelor cu handicap  pe anul 2020;
Ținând cont de prevederile:
- art.I, pct. (4) Ordonanța de Urgență nr.226 din 30 decembrie 2020, care prevede că „Prin 

derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 
2020.”

- Ordonanța de Urgență nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;

- Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative;
- HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară  garantat în plată la 

2300 lei, în anul 2021 publicat în Monitorul Oficial al României nr.40 din 13 ianuarie 2021;
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;;
- Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.154, art.155 și art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ,

D I S P U N E

Art.1. (1) Începând cu data de 13 ianuarie 2021 se majorează salariul de bază lunar al d-
nei/d-lui Greuruș Maria, domiciliat/ă în sat........., nr..........., com.Săsciori, județul Alba  
încadrat/ă pe funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0 în 
cadrul Primăriei comunei Săsciori, stabilind un salariu de bază lunar de 2.300 lei.

          (2) Incepând cu data de 01 ianuarie 2021 persoana nominalizată la art.1 beneficiază în 
continuare de indemnizația de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime 
brute pe ţară garantate în plată, care se menține la nivelul din anul 2020 conform prevederilor 
Ordonanța de Urgență nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredintează 
secretarul general al Comunei Săsciori.

Art.3.(1) Împotriva prezentei dispoziţii, persoana care se consideră vătămată într-un drept al
său sau într-un interes legitim poate depune contestație la Primarul comunei Săsciori, în termen de 
15 de zile de la data comunicării, conform prevederilor art.556 din OUG nr.57/2019.
                     (2) Prezenta poate fi contestatăla secția civilă a Tribunalului Alba în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data comunicării  în scris a soluționării contestației depuse.



Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică:
                    - Instituției Prefectului - județul Alba;

        -  persoanei în cauză;
        - compartiment contabilitate;
        - dosar dispoziții;
        - dosar personal.

Săsciori la 29 ianuarie  2021

                      
                  PRIMAR                                  Contrasemnează pentru legalitate   
       Nicolae-Florin Morar                            p. Secretarul general al comunei 
                                                                                            Maria-Monica Ilea


