
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind stabilire drepturi salariale asistent personal, Tanislav Maria 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
           Având în vedere: 
           - prevederile art. 10, 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, modificată și completată, H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată; 
             - Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data aprobării bugetului local al comunei Bicazu 
Ardelean pentru anul 2020; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 9616 din 31.12.2019 al consilierului RU; 
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) 

lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 - (1) Începând cu luna ianuarie 2020, se stabilieşte salariul de bază, în cuantum de 2.230 

lei, lunar, brut, pentru d-na Tanislav Maria, personal contractual, asistent personal pentru persoană 
cu handicap. 

Art.2 - Consilierul pentru 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 comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 
autorităților și persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 
 

 
 

              Avizat pentru legalitate, 
                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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