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D I S P O Z I T I A    NR. 158 

Din  8.04.2022 

 

Privind stabilirea sporului de 7% pentru d-na KISS RAMONA IONELA, prevazut de HG 

153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a 

categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in 

anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- Cererea nr. 1470/01.03.2022  a dnei KISS RAMONA, mediator sanitar 

- Prevederile anexei 8, lit. C, pct 2 din HG 153/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de 

personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa 

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia 

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

de 1 ianuarie 2022. 

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna aprilie 2022    , se acorda un spor de 7% din salariul de baza , d-

nei KISS RAMONA, mediator sanitar.  
 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 KISS RAMONA 

- 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. 164 

Din    26,04,2022 

 

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

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.05.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  TRANDAFIR MARIAinregistrata cu nr. 2831/14.04.2022 

➢ Avizul nr. 14942/12.04.2022  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 1.05.2022 d-na/dl. TRANDAFIR MARIA CNP 2810202020094  se angajează 
pe perioada determinată  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al  d-nei TRANDAFIR 
FLORENTINA LUCIANA  , CNP 6020410021573   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 TRANDAFIR MARIA  

 
        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. 165 

Din  27.04.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BIBAN ELENA pentru persoana cu handicap 

grav, incepand cu 1.05.2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- Cererea nr. 5695/8.04.2022   a d-nei BIBAN ELENA ,  

- Acordul nr. 14005/06.04.2022 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. 2567/02.05.2021  

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

 

 

 

D I S P U N E : 

 

  

 

Art.1. Începând cu 1.05.2022   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada determinată ( 

1.05.2022 -31.05.2023)  pentru dl./d-na.  BIBAN ELENA CNP 2481114020035 pentru persoana cu 

handicap grav 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.  BIBAN ELENA  

- 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. 166 

Din  27.04.2022 

 

Privind modificarea raportului de serviciu , al doamnei Marinache Andreea, prin transfer la 

cerere ,  din  functia publica de inspector, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului 

urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea teritoriului public si privat al comunei, , pe o 

functie de aceeasi clasa si grad profesional din cadrul Primariei Comunei Felnac 

 

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

 

➢ Adresa Primariei Comunei Felnac  nr. 2704/27.04.2022 inregistrata la Primaria 

Comunei Secusigiu cu nr. 3042/27.04.2022 privind instiintarea aprobarii cererii 

de transfer la cerere a doamnei Marinache Andreea.  

➢ Precederile art 502 alin (1), lit (c), alin (6), art 506 alin. (1) lit. (b), alin. (2) , alin. 

(5) , alin. (5) , alin. (8) , art. 528, art. 530  din OUG 57/2019 privind codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

 

 

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

 

 

    DISPUNE  

 

ART. 1. Incepand cu data de 1.05.2022 se modifica  raportul de serviciu, ca urmare a 

transferului la cerere, a doamnei Marinache Andreea, CNP 2920525020080 functionar public, 

de pe functia publica de executie inspector , grad profesional asistent, la compartimentul 

urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea teritoriului public si privat al comunei, 

avand un salariu lunar brut in suma de 5757 lei  , gradatia vechimii 2, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Secusigiu, judetul Arad,  pe o functie publica de aceeasi clasa 

si grad profesional , din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Felnac, judetul 

Arad. 

ART. 2 Doamna MARINACHE ANDREEA va returna suma de 1000 lei din voucherele 

de vacanta incasate, aferente perioadei 1.05.2022-31.12.2022 si i se va returna impozitul incasat 

pentru aceasta suma , conform declaratiei nr. 3055/27.04.2022 

ART. 3 . Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile, conform Legii 

554/2004 – Legea contenciosului administrativ.   

Art. 4.  Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- Primaria Comunei Felnac  
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D I S P O Z I T I A    NR. 167 

Din    29.04.2022 

 

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

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.05.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  GAL ANDREEA  inregistrata cu nr. 3115/29.04.2022 

➢ Avizul nr. 17206/29.04.2022   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 1.05.2022 d-na/dl. GAL ANDREEA  CNP 2920702330522  se angajează pe 
perioada determinată( 1.05.2022-30.04.2023)   în funcţia contractuală de execuţie de asistent 
personal al  d-nei RAT VIORICA   , CNP 2460503020050   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 GAL ANDREEA 

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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D I S P  O Z I Ţ I A    NR.  152 

Din  30.03. 2022 
  

privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei / dlui  
NICOLICI BIANCA-FLORENTINA , CNP 2980304020101  

cu domiciliul in SINPETRU GERMAN, nr 521/A, localitatea Secusigiu, judetul ARAD 

   Grad Gheorghe - Primarul Comunei Secusigiu, Judetul ARAD  

    Avand in vedere :  
- cererea depusa de dna/dl NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, inregistrata sub nr 23 
din 14.03.2022  
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si 
completarile ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocatia de sustinere modificata si completata prin 
OUG 42/2013 si OUG 65/2014.  
- prevederile OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a 
acordarii unor beneficii de asistenta sociala  
- prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie  
    In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 
243 alin (1) lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ   

 
DISPUNE 

 
    Art 1 Incepand cu data de 01.04.2022 se acorda dreptul la ajutorul social (VMG) dnei/ 
dlui   NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, CNP 2980304020101, pentru familia formata din 2 
persoane, in cuantum de 269.0 lei/lunar.  

    Titularul nu va efectua ore/zile de munca la actiuni si lucrari de interes local deoarece se 
gaseste in situatia de a fi scutit de executarea acestora, conform legii.  

    Art 2 Incepand cu luna Martie 2022 se acorda dreptul la suplimentul pentru energie 
dnei/ dlui   NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, CNP 2980304020101, in cuantum de 20.0 
lei/lunar, reprezentand :  
- supliment pentru lemne , combustibili solizi sau petrolieri in cuantum de 20.0 lei/lunar  

    Art 3 Incepand cu luna Martie 2022 se acorda dreptul la ajutorul pentru incalzirea 
locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna/dl   NICOLICI 
BIANCA-FLORENTINA, in cuantum de 320.0 lei/lunar.  
    Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acorda pentru perioada 
01.03.2022 - 31.03.2022 (1 luni), suma totala de plata fiind 320.0 lei.  

    Art 4 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie 

    Art 5 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 
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D I S P  O Z I Ţ I A    NR.  152 

Din  30.03. 2022 
  

privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei / dlui  
NICOLICI BIANCA-FLORENTINA , CNP 2980304020101  

cu domiciliul in SINPETRU GERMAN, nr 521/A, localitatea Secusigiu, judetul ARAD 

   Grad Gheorghe - Primarul Comunei Secusigiu, Judetul ARAD  

    Avand in vedere :  
- cererea depusa de dna/dl NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, inregistrata sub nr 23 
din 14.03.2022  
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si 
completarile ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocatia de sustinere modificata si completata prin 
OUG 42/2013 si OUG 65/2014.  
- prevederile OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a 
acordarii unor beneficii de asistenta sociala  
- prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie  
    In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 
243 alin (1) lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ   

 
DISPUNE 

 
    Art 1 Incepand cu data de 01.04.2022 se acorda dreptul la ajutorul social (VMG) dnei/ 
dlui   NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, CNP 2980304020101, pentru familia formata din 2 
persoane, in cuantum de 269.0 lei/lunar.  

    Titularul nu va efectua ore/zile de munca la actiuni si lucrari de interes local deoarece se 
gaseste in situatia de a fi scutit de executarea acestora, conform legii.  

    Art 2 Incepand cu luna Martie 2022 se acorda dreptul la suplimentul pentru energie 
dnei/ dlui   NICOLICI BIANCA-FLORENTINA, CNP 2980304020101, in cuantum de 20.0 
lei/lunar, reprezentand :  
- supliment pentru lemne , combustibili solizi sau petrolieri in cuantum de 20.0 lei/lunar  

    Art 3 Incepand cu luna Martie 2022 se acorda dreptul la ajutorul pentru incalzirea 
locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna/dl   NICOLICI 
BIANCA-FLORENTINA, in cuantum de 320.0 lei/lunar.  
    Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acorda pentru perioada 
01.03.2022 - 31.03.2022 (1 luni), suma totala de plata fiind 320.0 lei.  

    Art 4 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie 

    Art 5 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 
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DISPOZIȚIA Nr 169 / 12.05.2022  

privind stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei / dlui  
CRISTEA IOAN , CNP 1480318020065  

cu domiciliul in Secusigiu, nr 239, localitatea Secusigiu, judetul ARAD  

    Grad Gheorghe - Primarul Comunei Secusigiu, Județul ARAD  

    Având în vedere :  
- cererea depusă de dna/dl CRISTEA IOAN, înregistrată sub nr 6 din 01.11.2021  
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocația de susținere modificată și completată prin OUG 
42/2013 si OUG 65/2014.  
- prevederile OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării 
unor beneficii de asistență socială  
- prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie  
    In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 243 alin 
(1) lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  

 
DISPUNE 

      Art. 1 Începând cu luna MAI 2022 încetează dreptul la suplimentul pentru energie 
dnei/ dlui   CRISTEA IOAN, CNP 1480318020065  

    Motivul încetării dreptului la suplimentul pentru energie :  
Decedat, act nr.1151 din 27.04.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad,județul Arad  

     Art. 2 Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul Asistență 
Socialî din cadrul Primăriei. 

     Art .3 Prezenta dispozitie se va transmite la 
- Ajpis Arad  
- Instituția Prefectului Arad 
- Dosar titular 

     

 
 

PRIMAR 
Ing.GRAD GHEORGHE  

  

 
Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar General 
Cj. MORCAN VIOLETA 

  
 


