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D I S P O Z I T I A    NR.  113 

Din  18.02.2022 

 

privind încetarea contractului de munca a doamnei GOG OLIMPIA  , asistent personal 

pentru dl. GOG IOAN 

 

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

31.10.2003, 

  Având în  vedere : 

- certificatul de deces nr. 317/3.02.2022  eliberat de Primaria ARAD, depus la 

primaria comunei Secusigiu in data de 18.02.2022   

- nota de fundamentare nr. 1130/18.02.2022 

 - prevederile art. 39 alin 4 din Legea nr. 448/2006 , cu modificărle şi complectările 

ultrioare. 

- 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  2.02.2022  ( ultima zi de lucru)   inceteaza contractul de 

munca al doamnei GOG OLIMPIA , NR. 6/1.04.2009 ,  asistent personal al d-lui  GOG 

IOAN , prin decesul persoanei cu handicap, in baza actului de deces nr. 317/3.02.2022    

eliberat de Primaria ARAD .  

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 

• Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap.  

• Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

• contabil Primăria Secusigiu 

• d-nei GOG OLIMPIA 

• 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. 114 

Din    23.02.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui NAN VIORICA - DAN 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 3.01.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  NAN VIORICA inregistrata cu nr. 934/10.02.2022 

➢ Avizul nr. 5148/9.02.2022  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 1.03.2022  , d-na/dl. NAN VIORICA CNP 2651211241632  se angajează pe 
perioada nedeterminată  în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al  d-lui NAN 
DUMITRU, CNP 1620529241633   în cadrul activităţii PSPH, gradaţia 1 , 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 NAN VIORICA - DAN 

 
        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.  115 

Din     23.02.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  PETREUS MARIANA    şi stabilirea salariului de bază 

individual, începând cu  luna februarie 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 februarie  2022, d-nei PETREUS MARIANA   , CNP 

2871013243828  asistent personal i se acordă o treaptă de gradaţie de vechime  , gradatia 

vechimii 4 ,  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 PETREUS MARIANA 

- 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.  116 

Din     23.02.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  CILIAN LENUTA    şi stabilirea salariului de bază 

individual, începând cu  luna februarie 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 februarie  2022, d-nei CILIAN LENUTA   , CNP 

2641222020047  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 CILIAN LENUTA 

- 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.  118 

Din     23.02.2022 

 

Privind acordarea gradaţiei dl./d-nei  BALATICI NICOLAE    şi stabilirea salariului de bază 

individual, începând cu  luna februarie 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 februarie  2022, d-nei BALATICI NICOLAE   , CNP 

1721210062952  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 BALATICI NICOLAE 

- 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. 122 

Din    28.02.2022 

 

Privind angajarea si stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GAG- DOLGA SORINA 

-FLORENTINA asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1.03.2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ Cererea d-lui/d-nei  GAG- DOLGA SORINA -FLORENTINA inregistrata cu nr. 1422/28.02.2022 

➢ Avizul nr. 8032/28.02.2022   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 1.03.2022  , d-na/dl. GAG- DOLGA SORINA -FLORENTINA CNP 
2980405020093  se angajează pe perioada determinată ( 1.03.2022-28.02.2023)  în funcţia 
contractuală de execuţie de asistent personal al  d-lui/d-nei  DOLGA ANGELA , CNP 2720525020045   
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 GAG- DOLGA SORINA -FLORENTINA  

 
        Primar,        CONTRASEMNEAZA  

 Ing. GRAD GHEORGHE     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  


