
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal, Muj Alexandrina 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
           Având în vedere: 
           - prevederile art. 10, 11, 12, 13, 18, Anexa Nr. II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare 
"Sănătate și Asistenţă Socială”, Capitolul I  Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 
medico-socială,  a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de 
asistenţă medico-socială, poziția 24 - Asistent medical, c.4.  Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială 3.2. Salarii de bază pentru personalul 
de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică 
– poziția 45 - Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist 
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si 
completarile ulterioare, art. 34 alin. (7), art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 
ulterioare, inclusiv cele aduse prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată, 
precum și ale H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 
             - art. 1 alin. (1) din Hotărârea nr. 15 din 18.02.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu 
Ardelean privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu 
Ardelean, județul Neamț, pentru anul 2020; 

   Luând în considerare referatul de specialitate nr. 2991 din 12.03.2020 al consilierului cu 
atribuții de resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 - (1) Incepând cu luna martie 2020, se stabilieşte salariul de bază, în cuantum de 2.669 

lei, brut, lunar, pentru d-na Muj Alexandrina, personal contractual, asistent personal pentru persoană 
cu handicap, corespunzător coeficientului de ierarhizare de 1,1968, gradația 3. 

(2) Salariata beneficiază și de indemnizaţia de hrană în cuantum de 347 lei, lunar, proporțional 
cu timpul efectiv lucrat. 

Art.2 - Consilierul cu atribuții de resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozitii.    

Art.3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată. 

Art.4 - Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 
dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
Nr. 106 din 25.03.2020 

              Avizat pentru legalitate, 
                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 


