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DISPOZIȚIA 

        Nr.245 din 29.12.2021 

privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Novotnic Viorel-asistent personal al unei persoane cu 

handicap grav, angajat al Primăriei comunei Pietroasa, începând cu data de 01.01.2022 

Primarul comunei Pietroasa, 

         Având în vedere: 

         -referatul întocmit de responsabil resurse umane, înregistrat sub nr.8444/28.12.2021, privind 

stabilirea drepturilor salariale ale domnului Novotnic Viorel -asistent personal al unei persoane cu 

handicap grav, angajat al Primăriei comunei Pietroasa, începând cu data de 01.01.2022; 

        -prevederile HCL nr.10 din 19.02.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai primăriei comunei Pietroasa, începând cu data de 

01.03.2021; 

          -HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

          -prevederile art.I alin.(6) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

          -prevederile art.164 alin.(12) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           -prevederile art.35 alin.(1), art.37 alin.(1), art.40 alin.(1) și art.44 lit.a) din Legea nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          -prevederile art.10 alin.(4) lit.e) din Legea-cadru nr.153/2017  privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit.e), art. 155 alin.(5) lit.e) și art. 196 alin. (1), lit.b) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUNE: 

          Art.1.(1)-Începând cu data de 01.01.2022, domnului Novotnic Viorel -asistent personal al unei 

persoane cu handicap grav, va beneficia de un salariu de bază lunar brut în cuantum de 3.022lei.  

                    (2)- Salariatul beneficiază și de indemnizația de hrană în cuantum lunar brut de 347 lei, 

proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează 

Compartimentul resurse umane și Compartimentul contabilitate. 

Art.3.-Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile la instanța de contencios 

administrativ. 

Art.4 .-Prezenta dispoziție se comunică cu: 

        -Instituția Prefectului-județul Bihor; 

        -dl. Novotnic Viorel; 

        -compartiment contabilitate; 

       -se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Pietroasa, subeticheta ”Dispozițiile 

autorității executive”. 

     Primar, 

Ionel-Alin LAZA                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                           Secretar general al comunei, 

                                                                                                                          Adriana ȚICA 
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