
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI LUNCA IL VEI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
Privind stabilirea salariul de baza a doamnei Danciuc Corina ,în calitate de asistent personal la 

Primăria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav Pop 
Adriana , începând cu data de 01.01.2018 si pana la data de 20.04.2018 

Primarul comunei Lunca Ilvei ; 
A vând în vedere: 
- Referatul doamnei Griga Claudia, secretar al comunei Lunca Ilvei, înregistrat sub

numârul 306 din 17.01.2018, prin care propune stabilirea salariului de baza incepand cu data de 
01.01.2018 pentru doamna Danciuc Corina 

- Contractul individual de muncă înregistrat la Primăria comunei Lunca Ilvei , în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, sub nr. 107 din data de 29.05.2017; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Lunca Ilvei nr.33 din 24.03.2017, privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Lunca Ilvei, pe anul 2017, unde este prevăzut şi acest post de asistent personal; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei nr. 32 din 24.03.2017, privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca Ilvei pe anul 2017 cu rectificarile 
ulterioare, 

- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.463 I 2005; 

- Prevederile art.36 şi art.39 din Legea nr. 448 I 2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 38 alin.(3) litera „a" şi din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice ; 

- Prevederile Anexei nr.I, Cap.I, pct.3.2, poziţia 50 din Legea nr.250/2016, privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative ; 

- Prevederile art. I din Hotărârea Guvernului României nr.846/2017 , pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

În temeiul prevederilor ati.63 alin. (I) litera „c" şi litera "d", alin. (4) litera „a", alin.(5) 
litrea "e", ati.68 (1) ,ati.74 alin.(!) şi ati.115 alin.(!) litera "a", alin.(2, 5 - 7) din Legea 
nr.215/2001,privind administraţia publica locala,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare, 

DIS PUNE: 

Art.I. - (1) Începând cu data de 01.01.2018, se stabileşte salat'iul de bază domnnei Danciuc Corina 
asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Adriana, la 1900 lei lunar, gradaţia O. 

(2) Salat'iul de bază prevăzut la alin. (!) s-a stabilit în acord cu prevederile Legii nr.
250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 








