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D I S P O Z I T I A    NR.  123 

Din     1.03.2022 

 

privind constituirea Structurii cu atribuții de  monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a privind sistemul propriu de control intern/managerial în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei SECUSIGIU  

 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

 

➢ Ordonanța Guvernului  nr. 119/1999, privind controlul intern managerial si controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de 

îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la entitățile publice, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 

18 octombrie 2019; 

➢ art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ În temeiul Titlurilor IV, art 95 pana la VII, art 248, din Ordonanța de Urgență nr. 

57/03.07.2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea « Structurii cu atribuții de  monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică  privind sistemul propriu de control intern/managerial» a Comunei 

SECUSIGIU, denumită, în continuare, Comisia de Monitorizare. 

  

Art.2.  

1. Componența Comisiei de Monitorizare este prevazuta in Anexa 1, care este parte 

componentă  acestei dispoziții. 

2. Conducătorii compartimentelor, care nu se regăsesc în componenţa Comisiei de 

Monitorizare, vor fi cooptaţi pentru desfăşurarea activităţilor derulate la nivelul 

Comisiei, în funcţie de specificul activităţii acestor compartimente.  
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                           o    Publică prin afișare, la sediul entității. 

 

 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  124 

Din     1.03.2022 
 

 

Privind numirea Responsabililor de Identificarea, Evaluarea si Gestionarea Riscurilor  

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, UAT SECUSIGIU, denumiti generic 

Responsabili cu Riscurile 

 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

➢ Ordonanța Guvernului  nr. 119/1999, privind controlul intern managerial si controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

➢ art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

➢ Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de 

îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la entitățile publice, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 

18 octombrie 2019; 

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

Art. 1.Se numesc « Responsabilii cu Riscurile» a UAT. SECUSIGIU, denumită, în continuare, RR. 

 

Art.2.   

(1) Componenta RR este prevazuta in Anexa 1 

(2) Responsabilii cu Riscurile sunt numiți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii 

acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată 

de către preşedintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deţine funcţie de conducere. 

Secretariatul tehnic al comisei de monitorizare coordonează si activitatea responsabililor de 

riscuri. 
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Art. 3. 

(1) Preşedintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor echipei, asigură 

conducerea şedinţelor şi elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor, care cuprind și dezbaterile 

privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru 

implementarea acestora 

(2) Secretariatul Tehnic elaborează registrul riscurilor de la nivelul entităţii, prin 

centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, şi îl actualizează anual. 

 

Art.4. Modul de organizare şi de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în 

responsabilitatea preşedintelui comisiei şi se stabileşte în funcţie de organizarea entităţii publice, 

pe baza Regulamentului de organizare şi de funcţionare al comisiei de monitorizare, dar şi de 

volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul entităţii publice.  

 

Art. 5. Secretariatul tehnic elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului 

de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar şi pe baza planului de implementare 

a măsurilor de control întocmit de secretarul comisiei, o informare care se discută şi se analizează 

pentru a fi transmisă spre aprobare Președintelui comisiei de monitorizare. 

 

Art. 6. Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment. 

 

Art. 7. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile legii 554/2004 privind Contenciosul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

Art. 8. Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, 

primăria comunei SECUSIGIU, se publică pe pagina de internet a instituției și se  comunică : 

  

o Instituției Prefectului Județului ARAD; 

o Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziție; 

o Publică prin afișare, la sediul entității.      

 

 

 

 

                                             
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  125 

Din     1.03.2022 

 

 

Privind numirea consilierului pe probleme de etică şi conduită al Primăriei Comunei SECUSIGIU 

 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

 

➢ referatul nr. 1391/28.02.2022  al Secretarului Comunei SECUSIGIU, prin care se solicită 

emiterea unei dispoziţii de numire a consilierului de etică si integritate pentru functionarii 

publici si personalul contractual al Primăriei comunei SECUSIGIU; 

➢ prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni 

de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la entitățile publice, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 

octombrie 2019; 

➢ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019; 

➢ Ordinul ANFP nr. 3753 din 2015, privind monitorizarea respectării normelor de conduită de 

către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare. 

➢ Hotărârea nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, 

modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de 

raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și 

controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici. 

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

             Art.1. Incepand cu data de 1.03.2022  d-na. Dan Lorena Danina, Inspector principal in 

cadrul Compartimentului Resurse Umane se numeşte consilier pe probleme de etică si responsabil 

cu monitorizarea respectării normelor de conduită pentru salariatii Primăriei Comunei 

SECUSIGIU.  

            

            Art.2. In exercitarea functiei consilierul etica va indeplini atributii privind acordarea de 

consultanţă, asistenţă si monitorizare a aplicării prevederilor codului de conduită pentru functionarii 

publici si personalul contractual al Primăriei comunei SECUSIGIU. 

 

           Art.3.  Prin prezenta dispoziție, se abrogă orice altă dispoziție în acest sens. 

            



           Art.4. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile legii 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

          

          Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului ARAD, 

- Persoanei nominalizată la art. 1. 

 

                                  
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  126 

Din     2.03.2022 

 

privind aprobarea Codului de etică și integritate al personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SECUSIGIU, 

 

 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  

  

 

➢ Legii 53/2003 – (r1) privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin 

misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entitățile publice, publicat 

în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 octombrie 2019; 

➢ Avand in vedere ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, 

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019, 

➢ Avand in vedere Hotărârea nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de 

desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum 

și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul 

asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și 

normelor privind conduita funcționarilor publici. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1. Se aprobă codul de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei SECUSIGIU, conform Anexei la prezenta dispoziţie. 

 

ART.2.  Prevederile prezentei dispozitii, ale Codului de etică și integritate al personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SECUSIGIU va fi adusă la cunoştinţă 

cetăţenilor şi a personalului din aparatul de specialitate prin afişare la sediul Primăriei comunei 

SECUSIGIU, precum şi prin postarea acestuia pe site-ul Primăriei. 

 

  ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează consilierul de etică. 

 

 ART.4.  Orice altă prevedere contrară existentă în vigoare se abrogă.   

           



ART.5. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Art.6. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul instituției, 

primăria comunei SECUSIGIU, 

-  se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică : 

-  Salariatilor institutiei. 

- Instituției Prefectului Județului ARAD 
     

 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  127 

Din     2.03.2022 

 

 

 
privind numirea Responsabilului de protecție a datelor și înlocuitorul acestuia în cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei SECUSIGIU  

 

 Primarul comunei Secusigiu 

Avand in vedere prevederile:  

- Legii 129/2018 trebuie desemnate persoane responsabile pentru protejarea datelor cu 

caracter personal; 

- regulamentului (UE) 679/ 2016, cunoscut drept regulamentul General privind Protectia 

Datelor Personale. (GDPR)  

- Ordinului Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerinţelor 

minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

- Deciziei ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin 

utilizarea mijloacelor de supraveghere video. 

- Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor 
persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile 
publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

- Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlul Intern Managerial al entităților 
publice 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de 

îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la entitățile publice, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 

18 octombrie 2019; 
 
In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 
 



 
DISPUNE: 

 
Art. 1 Începand cu data prezentei, este numit Responsabil de protecție a datelor cu caracter 

personal din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei SECUSIGIU: 
- Cărăbaș Monica, Consilier asistent, în cadrul compartimentului Achiziții Publice. 
 
Art 2. Responsabilul de protecție a datelor cu caracter personal va fi înlocuit, pe perioada în 

care acesta este indisponibil, de către un înlocuitor, în persoana domnului/doamnei FODOR 
MIHAELA  funcția INSPECTOR  în cadrul compartimentului CADASTRU  

 
Art 3. Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal este 

persoana responsabilă de funcţionarea corespunzătoare a sistemului complex de protecţie a 
informaţiei care conţine date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deţinătorului de date cu caracter 
personal 

 
Art. 4 (1) Persoanele vizate vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție și își vor exercita 

atribuțiile. 
Art. 5.  Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment. 
 
Art. 6. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile Legii 554/2004 privind 

Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Art.7. Prezenta dispoziție  

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, primăria Comunei 
SECUSIGIU, 

-  se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică : 
- Instituției Prefectului Județului ARAD 
- persoanelor nominalizate în dispoziție. 

 

 

 

 

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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      D I S P O Z I T I A    NR.  128 

Din     2.03.2022 

 

Privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Comunei SECUSIGIU şi a coordonatorului 

acestuia, a inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare 
 

 

Primarul comunei SECUSIGIU, 
 

Având în vedere  

➢ adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de 

performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor 

de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire 

a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 

informaţiilor de interes public; 

➢ Luând act de Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele 

şi mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie asumată de 

Primarul Comunei SECUSIGIU; 

➢ În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Comunei 

SECUSIGIU, este necesară aprobarea unui plan de integritate pentru perioada 2021-

2025 care să cuprindă obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanţă, 

riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare, 

precum şi desemnarea unei persoane care să coordoneze implementarea acestui 

plan.  

➢ Prevederilor Art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 conform căruia planurile de integritate 

se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor, act prin care 



 

 

se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de 

funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de execuţie. 

➢ că pentru autoevaluarea stadiului de implementare a Strategiei Naţionale 

Anticorupţie la nivelul Comunei SECUSIGIU, se impune aprobarea inventarului 

măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul Comunei 

SECUSIGIU. 

➢ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019. 

   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

                                                                      

DISPUNE: 

 

Art.1. Aprobarea planului de integritate pentru perioada 2021-2025, care cuprinde 

obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi sursele de verificare (anexa 1 la prezenta dispoziție). 

Art.2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea planului sectorial de acţiune 

pentru perioada 2021-2025 în persoana doamnei Morcan Violeta. 

Art.3. Desemnarea, la nivel de execuţie, a persoanei de contact cu Secretariatul tehnic al 

SNA, în persoana doamnei Cărăbaș Monica fişa de post a persoanei anterior menţionate se va 

completa cu atribuţia distinctă referitoare la cooperarea cu  Secretariatul tehnic al SNA şi 

obligativitatea transmiterii rapoartelor de progres periodice. 

Art.4. Aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorilor de evaluare 

la nivelul Comunei SECUSIGIU (anexa 2 la prezenta dispoziție). 

Art.5. Rapoartele de evaluare privind măsurile anticorupţie şi indicatorii de evaluare se vor 

comunica semestrial Secretarului din cadrul Primăriei Comunei SECUSIGIU, coordonatorului 

planului de integritate al Comunei SECUSIGIU pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie.  

Art.6.  Prezenta Dispozitie se comunică: 

− Instituţiei Prefectului Judeţului ARAD; 

− Primarului Comunei SECUSIGIU; 

− Secretarului Comunei SECUSIGIU; 

− Compartimentelor de specialitate şi personalului acestora;  

 
  

 
Primar,         CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE       SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN   VIOLETA 
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D I S P O Z I T I A    NR.  129 

Din     2.03.2022 

 

Privind aprobarea grupului de lucru pentru integritate, pentru implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Comunei SECUSIGIU, a listei de 

atribuții şi a raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie și a 

masurilor de remediere 

 

Primarul Comunei Secusigiu 

Având în vedere 

➢ adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 

asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de 

evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

➢ Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 

monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie asumată de Primarul Comunei 

SECUSIGIU; 

➢ În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Comunei 

SECUSIGIU, este necesară identificarea vulnerabilităților și riscurilor la coruptie pentru 

toate funcțiile din entitate.  

➢ prevederile metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie 

conform căruia se constituie grupul de lucru pentru integritate și se stabilește persoana 

responsabilă cu analiza vulnerabilităților si riscurilor, se aprobă prin ordin sau dispoziție a 

conducerii instituţiilor şi autorităţilor. 

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 

                                                                       DISPUNE: 

 

Art.1. Aprobarea Anexei A- Lista de atributii (anexa 1 la prezenta dispoziție). 

Art.2. Formarea Grupului de lucru pentru integritate, respectiv, Coordonator SNA– 

Morcan Violeta – Secretar General, responsabil comunicare cu secretariatul tehnic al SNA– 

Cărăbaș Monica – Consilier Achiziții Publice și Consilier etic- Dan Lorena Danina – Inspector 

Pincipal. 

Art.3. Aprobarea Anexei C - Raport de Evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la 

coruptie și a masurilor de remediere (anexa 2 la prezenta dispoziție). 
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Art.4. Rapoartele de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie și a masurilor de 

remediere şi lista de atributii se vor comunica anual, secretariatului tehnic al SNA,  pentru 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie.  

Art.5.  Prezenta Dispozitie se comunică: 

− Instituţiei Prefectului Judeţului Arad; 

− Primarului Comunei SECUSIGIU; 

− Compartimentelor de specialitate şi personalului acestora;  

− Conducătorilor entităţilor aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea 

Primăriei Comunei SECUSIGIU; 

 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  131 

Din     3.03.2022 

 

Privind aprobarea cadrului comun cuprinzând operaţiunile şi documentele ce se supun 

controlului financiar preventiv propriu, a  graficului de circulaţie al documentelor ce conţin 

operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, a tabelului cuprinzând 

nominalizarea şefilor de compartimente, precum şi persoanele care semnează documentele ce 

se supun controlului financiar preventiv propriu si a  normelor de organizare şi exercitare ale 

controlului financiar preventiv propriu 

 

Primarul Comunei Secusigiu , avand in vedere prevederile:  

➢ Art 23,24 și 43 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; 

➢ Cap II, Art 6-32, din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar 

preventiv, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 17, al. 2 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 9 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entitatilor publice, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 1 si anexa 1 din Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 

➢ Art 1, anexa 1 și anexa 1.1 din Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si 

a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de 

control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE*); 

 

DISPUNE  

 

Art.1. Se aprobă cadrul comun cuprinzând operaţiunile şi documentele ce se supun controlului 

financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă graficul de circulaţie al documentelor ce conţin operaţiuni supuse controlului 

financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 2. 

Art.3. Se aprobă tabelul cuprinzând nominalizarea şefilor de compartimente, precum şi persoanele 

care semnează documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu, conform Anexei 

nr.3. 

Art.4. Se aprobă Normele de organizare şi exercitare ale controlului financiar preventiv propriu, 

conform Anexei nr. 4.  

Art.5. Câte un exemplar din prezenta dispoziție se va înmâna, sub luare de semnătură, salariaţilor 

care exercită controlul financiar preventiv propriu şi tuturor conducătorilor compartimentelor de 

resort. 



  

Art.6. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.  

Art.7. Prezenta se aplică începând cu data aprobării dispoziției. 

Art.8. De executarea prezentei răspund compartimentele de specialitate din cadrul Comunei 

Secusigiu. 

Art.9. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile legii 554/2004 privind Contenciosul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Art.10. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, primăria 

comunei SECUSIGIU, se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică : 

                o Instituției Prefectului Județului ARAD; 

                o Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziție; 

                o Publică prin afișare, la sediul entității. 

 
                                                

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  132 

Din     3.03.2022 

 

   

Referitor la separarea atribuțiilor și responsabilităților privind operațiunile inclusiv 

cele financiare, Comuna Secusigiu, în temeiul: 

PRIMARUL COMUNEI SECUSIGIU 

Avand in vedere:  

➢ Art 23, 24 și 43 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 

ulterioare; 

➢ Cap II, Art 6-32, din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar 

preventiv, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 17, al. 2 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 9 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entitatilor publice, cu modificarile ulterioare; 

➢ Art 1 si anexa 1 din Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare 

si legale; 

➢ Art 1, anexa 1 și anexa 1.1 din Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea 

de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE*); 

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 

 

DISPUNE  

Art. 1. Funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor la nivel de institutie 

publică să fie separate și exercitate de persoane diferite, conform organigramei, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare și fișelor de post.  

Art. 2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința tuturor compartimentelor entității 

publice inclusiv celor Financiar-Contabil și CFPP.  



       Art. 3. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile Legii 554/2004 privind 

Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      Art. 4. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, 

primăria comunei SECUSIGIU, se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică : 

                o Instituției Prefectului Județului ARAD; 

                o Salariatilor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Secusigiu; 

                o Publică prin afișare, la sediul entității. 

 

                                                             

 

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  137 

Din     14.03.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  SALAGEANU LENTUCA    şi stabilirea salariului de 

bază individual, începând cu  luna MARTIE  2022 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  
➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice.  

➢ Prevederile HG 1071/2021 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2022 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu luna MARTIE   2022, d-nei SALAGEANU LENTUCA   , CNP 

2550114020087  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 1 ,  si va beneficia de un salar de baza de 2550  LEI, la care se adauga indemnizatia 

de hrana, ,  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na SALAGEANU LENTUCA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  138 

Din     14.03.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  MOROSAN SIMION REM    şi stabilirea salariului de 

bază individual, începând cu  luna MARTIE  2022 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  
➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice.  

➢ Prevederile HG 1071/2021 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2022 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu luna MARTIE   2022, d-nei MOROSAN SIMION REM   , CNP 

1700720062959  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 2 ,  si va beneficia de un salar de baza de 2605  LEI, la care se adauga indemnizatia 

de hrana, ,  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na MOROSAN SIMION REM 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  139 

Din     14.03.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  URECHE OTILIA    şi stabilirea salariului de bază 

individual, începând cu  luna MARTIE  2022 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  
➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice.  

➢ Prevederile HG 1071/2021 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2022 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu luna MARTIE   2022, d-nei URECHE OTILIA   , CNP 

2680711064336  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 3 ,  si va beneficia de un salar de baza de 2735 LEI, la care se adauga indemnizatia 

de hrana, ,  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na URECHE OTILIA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  140 

Din     14.03.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  VIDRA FLOAREA    şi stabilirea salariului de bază 

individual, începând cu  luna MARTIE  2022 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  
➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice.  

➢ Prevederile HG 1071/2021 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2022 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu luna MARTIE   2022, d-nei VIDRA FLOAREA   , CNP 

2440621020053  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 3 ,  si va beneficia de un salar de baza de 2804 LEI, la care se adauga indemnizatia 

de hrana, ,  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na VIDRA FLOAREA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  141 

Din     14.03.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  GASPAR MONICA VALENTINA    şi stabilirea 

salariului de bază individual, începând cu  luna MARTIE  2022 

 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  
➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice.  

➢ Prevederile HG 1071/2021 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2022 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Începând cu luna MARTIE   2022, d-nei GASPAR MONICA VALENTINA   , 

CNP 2700625244238  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 2 ,  si va beneficia de un salar de baza de 2605 LEI, la care se adauga indemnizatia 

de hrana, ,  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimetul 

resurse umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na GASPAR MONICA VALENTINA 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Local. 

               
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 144 

Din    22.03.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RATIU DANUT asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.04.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  RATIU DANUTinregistrata cu nr. 1744/10.03.2022 

➢ Avizul nr. 9055/09.03.2022  al DGASPC Arad 

➢ Prevederile art 10 si  Anexei II , cap I, pct. 3.2 din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  

➢ Prevederile art. 37 Legea nr. 448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ,republicata cu modificari si completari ulterioare; 

➢ Prevederile art 45 din Legea 5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art 1 alin 1 din OUG 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor cate normative si prorograrea unor termene 

➢ Prevederile art 18, alin. 1,  din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

DISPUNE: 

Art.1. Începând cu data de 1.04.2022 d-na/dl. RATIU DANUT CNP 1610314020051  se angajează pe 
perioada nedeterminată  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al  d-nei IORDACHE 
MARIA , CNP 2431226020039   în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 3 , beneficiind de un salariu de baza 
de 2735 Lei, ,  la care se adauga   indemnizaţii de hrana  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

    (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment 

contabilitate, impozite și taxe și compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu  

Art .4.   Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- Compartiment Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- D-nei/d-lui RATIU DANUT  

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR.  147 

Din  29.03.2022 

 

privind încetarea contractului de munca a d-nei/d-lui BIBAN IOAN ,  asistent personal 

pentru dl/dna BIBAN ELENA  

 

In temeiul art.121 din Constituţia României republicata in M.O, nr.767 din 

31.10.2003, 

  Având în  vedere : 

- certificatul de deces nr. 24/29.03.2022  eliberat de Primaria SECUSIGIU  

- nota de fundamentare nr. 2375/29.03.2022 

 - prevederile art. 56 LIT A DIN CODUL MUNCII  , cu modificărle şi complectările 

ultrioare. 

 - prevederile art 167 alin 2 din codul muncii. 

- prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

     D I S P U N E :  

 

 

Art.1. Începând cu data de  26.03.2022  ( ultima zi de lucru)   inceteaza contractul de 

munca al domnului  BIBAN IOAN  , NR. 11/31.08.2021 ,  asistent personal , prin decesul 

salariatului , in baza actului de deces nr. 54/29.03.2022    eliberat de Primaria SECUSIGIU  

ART. 2 . Plata salariului restant se va face catre d-na BIBAN ANAMARIA , care 

are calitatea de fiica.  

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 

• Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap.  

• Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

• contabil Primăria Secusigiu 

• dosar personal. 

• Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 

Primar,          
         CONTRASEMNEAZA  

Ing. Grad Gheorghe      SECRETAR GENERAL  

       Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 148 

Din    30.03.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOROSAN SIMION 

REM asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.04.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  MOROSAN SIMION REMinregistrata cu nr. 2389/29.03.2022 

➢ Avizul nr. 12259/28.03.2022  al DGASPC Arad 

➢ Prevederile art 10 si  Anexei II , cap I, pct. 3.2 din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  

➢ Prevederile art. 37 Legea nr. 448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ,republicata cu modificari si completari ulterioare; 

➢ Prevederile art 45 din Legea 5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art 1 alin 1 din OUG 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor cate normative si prorograrea unor termene 

➢ Prevederile art 18, alin. 1,  din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

DISPUNE: 

Art.1. Începând cu data de 1.04.2022 d-na/dl. MOROSAN SIMION REM CNP 1700720262959  se 
angajează pe perioada determinată  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al  
minorului  MOROSAN ALEXANDRU NICOLAS , CNP 5171125020082  în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 
2 , beneficiind de un salariu de baza de 2605 Lei, ,  la care se adauga   indemnizaţii de hrana  
proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

    (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment 

contabilitate, impozite și taxe și compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu  

Art .4.   Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- Compartiment Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- D-nei/d-lui MOROSAN SIMION REM  

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 149 

Din  30.03.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. IOVANOVICI MILORAD- OCTAVIAN 

pentru persoana cu handicap grav, IOVANOVICI SINISA incepand cu 1.04.2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- Cererea nr. 2390/29.03.2022  a d-lui Sabou Sorin , prin reprezentanat legal Sabou 

Floarea – Carmen  

- Acordul nr. 12348/28.03.2022 al Dgaspc Arad 

- prevederile art. 42, alin.4 si art. 43 alin.1-3 din Legea nr. 448/2006,privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata cu modificari si 

completari ulterioare; 

- Prevederile HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

de 1 ianuarie 2022. 

- certificatul de handicap nr. 1327/17.03.2022  

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu 1.04.2022   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada determinată 

( 1.04.2022 -31.03.2023)  pentru dl./d-na.  IOVANOVICI MILORAD- OCTAVIAN CNP 

1790211321411 pentru persoana cu handicap grav IOVANOVICI SINISA, CNP 1500720020064 

în sumă de 1524 lei /lună.  
 Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul 

Resurse Umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  IOVANOVICI MILORAD- OCTAVIAN; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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D I S P O Z I T I A    NR. 156 

Din    31.03.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TIMOCE 

PARASCHIVA asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.04.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  TIMOCE PARASCHIVAinregistrata cu nr. 2488/31.03.2022 

➢ Avizul nr. 13053/31.01.2022  al DGASPC Arad 

➢ Prevederile art 10 si  Anexei II , cap I, pct. 3.2 din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  

➢ Prevederile art. 37 Legea nr. 448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ,republicata cu modificari si completari ulterioare; 

➢ Prevederile art 45 din Legea 5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

➢ Prevederile OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ Prevederile art 1 alin 1 din OUG 226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor cate normative si prorograrea unor termene 

➢ Prevederile art 18, alin. 1,  din Legea nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

 

DISPUNE: 

Art.1. Începând cu data de 1.04.2022 d-na/dl. TIMOCE PARASCHIVA CNP 2671024062966  se 
angajează pe perioada nedeterminată  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al  d-
nei/d-lui   GHETA SOFIA , CNP 2371329020025  în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 0 , beneficiind de un 
salariu de baza de 2550 Lei, ,  la care se adauga   indemnizaţii de hrana  proportional cu timpul lucrat. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

    (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment 

contabilitate, impozite și taxe și compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu  

Art .4.   Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- Compartiment Contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- D-nei/d-lui TIMOCE PARASCHIVA  

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  


