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D I S P O Z I T I A    NR.  2 

Din    4.01.2022 

 

privind încetarea îndemnizației  persoană cu handicap a numitului  WOLF FRANCISC   

pentru persoană cu handicap grav 

 

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

31.10.2003, 

 Având în  vedere : 

 

- nota de fundamentare nr. 27/4.01.2022 din care rezultă încetarea îndemnizației 

numitului  WOLF FRANCISC    pentru persoană cu handicap  

- Prevederile art 42 si 43 din Legea 448/2006  

- decesul persoanei bolnave WOLF FRANCISC   act  de deces nr. 31  din 3.01.2022   

înregistrat la Primăria Municipiului Arad. 

- art . 35, alin (6) si (7) din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

- Cererea d-nei   WOLF CLAUDIA inregistrata cu nr. 26/04.01.2022 la Primaria 

comunei Secusigiu  
  

  

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 3.01.2021     încetează plata îndemnizației numitei  

WOLF FRANCISC  persoană cu handicap,  prin decesul persoanei,  act  de deces nr. 

31/3.01.2022  înregistrat la Primăria ARAD . 

Art.2 Ultima plata a indemnizatiei se va face pe toata luna in care a avut loc decesul,  

doamnei WOLF CLAUDIA , fiica,  mostenitor legal a defunctei pe baza documentelor 

depuse la Primaria Comunie Secusigiu  a adeverintei eliberate . 

Art.3.  Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştiinţă, la sediul primariei Secusigiu 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

• 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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 P R O I E C T  DE  D I S P O Z I T I E    NR.  2 

4.01.2022 

 

privind încetarea îndemnizației  persoană cu handicap a numitului  WOLF FRANCISC   

pentru persoană cu handicap grav 

 

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

31.10.2003, 

 Având în  vedere : 

 

- nota de fundamentare nr. 25/4.01.2022 din care rezultă încetarea îndemnizației 

numitului  WOLF FRANCISC    pentru persoană cu handicap  

- Prevederile art 42 si 43 din Legea 448/2006  

- decesul persoanei bolnave WOLF FRANCISC   act  de deces nr. 31  din 3.01.2022   

înregistrat la Primăria Municipiului Arad. 

- art . 35, alin (6) si (7) din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

- Cererea d-nei   WOLF CLAUDIA inregistrata cu nr. la primaria comunei 

Secusigiu 26/4.01.2022 
  

  

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 3.01.2021     încetează plata îndemnizației numitei  

WOLF FRANCISC  persoană cu handicap,  prin decesul persoanei,  act  de deces nr. 

31/3.01.2022  înregistrat la Primăria ARAD . 

Art.2 Ultima plata a indemnizatiei se va face pe toata luna in care a avut loc decesul,  

doamnei WOLF CLAUDIA , fiica,  mostenitor legal a defunctei pe baza documentelor 

depuse la Primaria Comunie Secusigiu  a adeverintei eliberate  

Art.3.  Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştiinţă, la sediul primariei Secusigiu 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

• Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

•  contabil Primăria Secusigiu 

• dosar personal. 

•  se publica in Monitorul Oficial Local  
 

VERIFICAT        INTOCMIT 

 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE      COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

        

PRIMAR       INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE       DAN LORENA DANINA  
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NR. 27/4.01.2022 

    NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru  pentru  persoana cu 

handicap grav  

 

Considerente generale: incetarea acordarii indemnizatiei  la decesul persoanei cu 

handicap  

 

Considerente juridice:   

- Prevederile art 42 si 43 din Legea 448/2006  

- art . 35, alin (6) si (7) din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

- Certificat de deces nr. 31/3.01.2022 eliberat de Primaria Arad 
 

 

PROPUN  

 

Incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-lui /  

D-NEI  , WOLF FRANCISC   prin decesul persoanei bolnave act  de deces nr. 31/3.01.2022 

înregistrat la Primăria SECUSIGIU , incepand cu data de 3.01.2022. Plata se va face 

unuia dintre mostenitori , pentru toata luna in care a avut loc decesul. 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  3 

Din  4.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. ESCH IOSIF pentru persoana cu handicap 

grav, ESCH STEFAN incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  ESCH IOSIF CNP 1500826020064   pentru persoana cu 

handicap grav ESCH STEFAN, CNP 1781109020049 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.  ESCH IOSIF; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-3411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

   

PROIECT DE DISPOZITIE NR. 3 

DIN 4.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. ESCH IOSIF pentru persoana cu handicap 

grav, ESCH STEFAN incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  ESCH IOSIF CNP 1500826020064   pentru persoana cu 

handicap grav ESCH STEFAN, CNP 1781109020049 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.  ESCH IOSIF; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  25 /4.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  ESCH IOSIF pentru 

persoana cu handicap grav ESCH STEFAN  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului ESCH IOSIF pentru persoana cu handicap grav ESCH 

STEFAN  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  4 

Din  4.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FETYE CLAUDIA LAVINIA pentru persoana 

cu handicap grav, TICAL VICTORIA MARIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  FETYE CLAUDIA LAVINIA CNP 2820305020115   pentru 

persoana cu handicap grav TICAL VICTORIA MARIA, CNP 2360601023613 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.  FETYE CLAUDIA LAVINIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 4 

DIN 4.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FETYE CLAUDIA LAVINIA pentru persoana 

cu handicap grav, TICAL VICTORIA MARIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  FETYE CLAUDIA LAVINIA CNP 2820305020115   pentru 

persoana cu handicap grav TICAL VICTORIA MARIA, CNP 2360601023613 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.  FETYE CLAUDIA LAVINIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  _______________/4.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  FETYE CLAUDIA 

LAVINIA pentru persoana cu handicap grav TICAL VICTORIA MARIA  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului FETYE CLAUDIA LAVINIA pentru persoana cu handicap 

grav TICAL VICTORIA MARIA  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna 

ianuarie 2022 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  5 

Din  4.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. LET RODICA pentru persoana cu handicap 

grav, LET NICOLAE incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  LET RODICA CNP 2800928020136   pentru persoana cu 

handicap grav LET NICOLAE, CNP 1831020020098 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.  LET RODICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 5 

DIN 4.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. LET RODICA pentru persoana cu handicap 

grav, LET NICOLAE incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  LET RODICA CNP 2800928020136   pentru persoana cu 

handicap grav LET NICOLAE, CNP 1831020020098 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.  LET RODICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  _______________/4.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  LET RODICA pentru 

persoana cu handicap grav LET NICOLAE  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului LET RODICA pentru persoana cu handicap grav LET 

NICOLAE  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  6 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. PETCOV LETITIA pentru persoana cu 

handicap grav, PETCOV LIUBITA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  PETCOV LETITIA CNP 2590818020078   pentru persoana cu 

handicap grav PETCOV LIUBITA, CNP 2300626020058 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.  PETCOV LETITIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 6 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. PETCOV LETITIA pentru persoana cu 

handicap grav, PETCOV LIUBITA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  PETCOV LETITIA CNP 2590818020078   pentru persoana cu 

handicap grav PETCOV LIUBITA, CNP 2300626020058 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.  PETCOV LETITIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 78/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  PETCOV LETITIA 

pentru persoana cu handicap grav PETCOV LIUBITA  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului PETCOV LETITIA pentru persoana cu handicap grav 

PETCOV LIUBITA  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-3411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR.  7 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BORHA CARMEN MONICA pentru 

persoana cu handicap grav, FLAIS MELEXINA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  BORHA CARMEN MONICA CNP 2671020020014   pentru 

persoana cu handicap grav FLAIS MELEXINA, CNP 2550910332143 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.  BORHA CARMEN MONICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 7 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BORHA CARMEN MONICA pentru 

persoana cu handicap grav, FLAIS MELEXINA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  BORHA CARMEN MONICA CNP 2671020020014   pentru 

persoana cu handicap grav FLAIS MELEXINA, CNP 2550910332143 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.  BORHA CARMEN MONICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  77/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  BORHA CARMEN 

MONICA pentru persoana cu handicap grav FLAIS MELEXINA  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului BORHA CARMEN MONICA pentru persoana cu handicap 

grav FLAIS MELEXINA  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  8 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. DRINCEANU NADIA pentru persoana cu 

handicap grav, DRINCEANU IULIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  DRINCEANU NADIA CNP 2840730020098   pentru persoana cu 

handicap grav DRINCEANU IULIA, CNP 6191018350018 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.  DRINCEANU NADIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 8 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. DRINCEANU NADIA pentru persoana cu 

handicap grav, DRINCEANU IULIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  DRINCEANU NADIA CNP 2840730020098   pentru persoana cu 

handicap grav DRINCEANU IULIA, CNP 6191018350018 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.  DRINCEANU NADIA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  76/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  DRINCEANU 

NADIA pentru persoana cu handicap grav DRINCEANU IULIA  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului DRINCEANU NADIA pentru persoana cu handicap grav 

DRINCEANU IULIA  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  9 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FILIP LOREDANA DORA pentru persoana 

cu handicap grav, PRALA MARIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

determinată pentru dl./d-na.  FILIP LOREDANA DORA CNP 2880320020111   pentru persoana 

cu handicap grav PRALA MARIA, CNP 2440827353955 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.  FILIP LOREDANA DORA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 9 

DIN 5.01.2021 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FILIP LOREDANA DORA pentru persoana 

cu handicap grav, PRALA MARIA incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

determinată pentru dl./d-na.  FILIP LOREDANA DORA CNP 2880320020111   pentru persoana 

cu handicap grav PRALA MARIA, CNP 2440827353955 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.  FILIP LOREDANA DORA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 75/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  FILIP LOREDANA 

DORA pentru persoana cu handicap grav PRALA MARIA  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului FILIP LOREDANA DORA pentru persoana cu handicap 

grav PRALA MARIA  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  10 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MORARU COSMINA pentru persoana cu 

handicap grav, MORARU LUCA MATEI incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  MORARU COSMINA CNP 6030301020123   pentru persoana cu 

handicap grav MORARU LUCA MATEI, CNP 5200411020157 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.  MORARU COSMINA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 10 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MORARU COSMINA pentru persoana cu 

handicap grav, MORARU LUCA MATEI incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  MORARU COSMINA CNP 6030301020123   pentru persoana cu 

handicap grav MORARU LUCA MATEI, CNP 5200411020157 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.  MORARU COSMINA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR.  74/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  MORARU COSMINA 

pentru persoana cu handicap grav MORARU LUCA MATEI  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului MORARU COSMINA pentru persoana cu handicap grav 

MORARU LUCA MATEI  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  



Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  11 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. SABOU FLOAREA CARMEN pentru 

persoana cu handicap grav, SABOU FLORIN incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  SABOU FLOAREA CARMEN CNP 285102406051   pentru 

persoana cu handicap grav SABOU FLORIN, CNP 5060617020114 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.  SABOU FLOAREA CARMEN; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 11 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. SABOU FLOAREA CARMEN pentru 

persoana cu handicap grav, SABOU FLORIN incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  SABOU FLOAREA CARMEN CNP 285102406051   pentru 

persoana cu handicap grav SABOU FLORIN, CNP 5060617020114 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.  SABOU FLOAREA CARMEN; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 79/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  SABOU FLOAREA 

CARMEN pentru persoana cu handicap grav SABOU FLORIN  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului SABOU FLOAREA CARMEN pentru persoana cu handicap 

grav SABOU FLORIN  in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  12 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FEYES ECATERINA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  FEYES ECATERINA CNP 2320819020046   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.  FEYES ECATERINA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 12 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. FEYES ECATERINA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  FEYES ECATERINA CNP 2320819020046   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.  FEYES ECATERINA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 80/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  FEYES ECATERINA 

pentru persoana cu handicap grav  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului FEYES ECATERINA pentru persoana cu handicap grav in 

cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  13 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. ALBOTA IOAN pentru persoana cu handicap 

grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  ALBOTA IOAN CNP 1370520020010  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.  ALBOTA IOAN; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 13 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. ALBOTA IOAN pentru persoana cu handicap 

grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  ALBOTA IOAN CNP 1370520020010  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.  ALBOTA IOAN; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 81/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  ALBOTA IOAN 

pentru persoana cu handicap grav  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului ALBOTA IOAN pentru persoana cu handicap grav in 

cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  14 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. GLIGOR RODOVICA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  GLIGOR RODOVICA CNP 2400525062958  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.  GLIGOR RODOVICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 14 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. GLIGOR RODOVICA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  GLIGOR RODOVICA CNP 2400525062958  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.  GLIGOR RODOVICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 82/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  GLIGOR 

RODOVICA pentru persoana cu handicap grav  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului GLIGOR RODOVICA pentru persoana cu handicap grav in 

cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  15 

Din  5.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BANILIEVICI RAVEICA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

determinată pentru dl./d-na.  BANILIEVICI RAVEICA CNP 2490926020024  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.  BANILIEVICI RAVEICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 15 

DIN 5.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BANILIEVICI RAVEICA pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

determinată pentru dl./d-na.  BANILIEVICI RAVEICA CNP 2490926020024  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.  BANILIEVICI RAVEICA; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 83/5.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  BANILIEVICI 

RAVEICA pentru persoana cu handicap grav  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului BANILIEVICI RAVEICA pentru persoana cu handicap grav 

in cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  16 

Din  6.01.2022 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MARIS GHEORGHE pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  MARIS GHEORGHE CNP 1571002020037  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.  MARIS GHEORGHE; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 
 
 
 
 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

ING. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 16 

DIN 6JJ.01.2022 

 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MARIS GHEORGHE pentru persoana cu 

handicap grav, incepand cu luna ianuarie anul 2022 

  

Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad 

  

Având în vedere:  

- 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.  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu luna ianuarie  2022  , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată pentru dl./d-na.  MARIS GHEORGHE CNP 1571002020037  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.  MARIS GHEORGHE; 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 ING. GRAD GHEORGHE 
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NR. 105/6.01.2022 

 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  MARIS GHEORGHE 

pentru persoana cu handicap grav  

 

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- 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.  

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

doamnei/domnului MARIS GHEORGHE pentru persoana cu handicap grav in 

cunatum de 1524 lei, incepand cu luna ianuarie 2022 

 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 17 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALB IULIANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ALB IULIANA, 

CNP 2940107022056 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 ALB IULIANA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 17 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALB IULIANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ALB IULIANA, CNP 

2940107022056 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 2550 lei, 

la care se adauga indemnizatie 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 ALB IULIANA 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 131/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALB IULIANA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALB IULIANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 18 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BAES EMANUELA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BAES 

EMANUELA, CNP 2720707020098 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BAES EMANUELA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 18 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BAES EMANUELA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BAES 

EMANUELA, CNP 2720707020098 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BAES EMANUELA 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 132/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BAES EMANUELA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BAES EMANUELA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 19 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BIBAN IOAN , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BIBAN IOAN, 

CNP 1670512020055 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BIBAN IOAN 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 19 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BIBAN IOAN , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BIBAN IOAN, 

CNP 1670512020055 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BIBAN IOAN 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

Nr. 133/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BIBAN IOAN , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BIBAN IOAN , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 20 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ANA VIOLETA ELENA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ANA VIOLETA 

ELENA, CNP 2710725020036 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se 

stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 ANA VIOLETA ELENA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 20 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ANA VIOLETA ELENA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ANA VIOLETA 

ELENA, CNP 2710725020036 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se 

stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 ANA VIOLETA ELENA 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 134/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ANA VIOLETA ELENA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ANA VIOLETA ELENA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 21 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BABAU AURICA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BABAU AURICA, 

CNP 2570501020084 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BABAU AURICA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 21 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BABAU AURICA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BABAU AURICA, 

CNP 2570501020084 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BABAU AURICA 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

Nr. 135/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BABAU AURICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BABAU AURICA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 22 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BALATICI NICOLAE , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BALATICI 

NICOLAE, CNP 1721210062952 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BALATICI NICOLAE 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 22 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BALATICI NICOLAE , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BALATICI 

NICOLAE, CNP 1721210062952 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BALATICI NICOLAE 

 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 136/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BALATICI NICOLAE , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BALATICI NICOLAE , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 23 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BANATAN SILVIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BANATAN 

SILVIA, CNP 2870605352300 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BANATAN SILVIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 23 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BANATAN SILVIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BANATAN 

SILVIA, CNP 2870605352300 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BANATAN SILVIA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 137/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BANATAN SILVIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BANATAN SILVIA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR. 24 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CICIOC MARITA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui CICIOC MARITA, 

CNP 2680402241649 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 

2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 CICIOC MARITA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 24 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CICIOC MARITA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui CICIOC MARITA, 

CNP 2680402241649 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 

2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 CICIOC MARITA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 138/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CICIOC MARITA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CICIOC MARITA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 25 

Din    7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GAL ANDREEA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GAL ANDREEA, 

CNP 2920702330522 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 25 

Din 7.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GAL ANDREEA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GAL ANDREEA, 

CNP 2920702330522 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 139/7.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GAL ANDREEA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GAL ANDREEA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 26 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IOVANESCU DANIELA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui IOVANESCU 

DANIELA , CNP 2871127261327 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 IOVANESCU DANIELA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 26 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IOVANESCU DANIELA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui IOVANESCU 

DANIELA , CNP 2871127261327 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 IOVANESCU DANIELA  
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 185/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IOVANESCU DANIELA  , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IOVANESCU DANIELA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 27 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui KERPER CAMELIA CLARA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui KERPER 

CAMELIA CLARA,  CNP 2770830354797 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 

5,  se stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 KERPER CAMELIA CLARA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 27 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui KERPER CAMELIA CLARA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui KERPER 

CAMELIA CLARA,  CNP 2770830354797 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 

5,  se stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 KERPER CAMELIA CLARA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 186/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui KERPER CAMELIA CLARA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui KERPER CAMELIA CLARA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR. 28 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOROSAN SIMION , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui MOROSAN 

SIMION,  CNP 1700720062959 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 28 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOROSAN SIMION , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui MOROSAN 

SIMION,  CNP 1700720062959 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 187/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOROSAN SIMION , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOROSAN SIMION , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 29 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PETREUS 

MARIANA,  CNP 2871013243828 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 PETREUS MARIANA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 29 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PETREUS 

MARIANA,  CNP 2871013243828 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 PETREUS MARIANA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 188/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS MARIANA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 30 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPAN ANDREI , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPAN ANDREI,  

CNP 1871120020086 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPANANDREI 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 30 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPAN ANDREI , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPAN ANDREI,  

CNP 1871120020086 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPANANDREI 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 189/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPAN ANDREI , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPAN ANDREI , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 31 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SIMON OVIDIU , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SIMON OVIDIU,  

CNP 1700124020041 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SIMON OVIDIU 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 31 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SIMON OVIDIU , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SIMON OVIDIU,  

CNP 1700124020041 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SIMON OVIDIU 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 190/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SIMON OVIDIU , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SIMON OVIDIU , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 32 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TRANDAFIR MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui TRANDAFIR 

MARIA,  CNP 2810202020094 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 32 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TRANDAFIR MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui TRANDAFIR 

MARIA,  CNP 2810202020094 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 191/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TRANDAFIR MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TRANDAFIR MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 33 

Din    11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VOICU MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui VOICU MARIA,  

CNP 2740726020017 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 VOICU MARIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 33 

Din 11.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VOICU MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui VOICU MARIA,  

CNP 2740726020017 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 VOICU MARIA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 192/11.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VOICU MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VOICU MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 34 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALBOTA LINA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ALBOTA LINA,  

CNP 2511030020022 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 ALBOTA LINA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 34 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALBOTA LINA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui ALBOTA LINA,  

CNP 2511030020022 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 ALBOTA LINA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 199/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALBOTA LINA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALBOTA LINA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 35 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BESERMAN IOAN , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BESERMAN 

IOAN,  CNP 1561015020059 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se 

stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BESERMAN IOAN 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 35 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BESERMAN IOAN , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui BESERMAN 

IOAN,  CNP 1561015020059 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se 

stabilește la 2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 BESERMAN IOAN 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 200/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BESERMAN IOAN , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BESERMAN IOAN , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 36 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CILIAN LENUTA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui CILIAN LENUTA,  

CNP 2641222020047 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 

2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 CILIAN LENUTA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 36 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CILIAN LENUTA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui CILIAN LENUTA,  

CNP 2641222020047 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 

2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 CILIAN LENUTA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 201/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CILIAN LENUTA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CILIAN LENUTA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 37 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COMAN VASILE , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui COMAN VASILE,  

CNP 1800929020102 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 COMAN VASILE 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 37 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COMAN VASILE , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui COMAN VASILE,  

CNP 1800929020102 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 COMAN VASILE 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 202/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COMAN VASILE , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COMAN VASILE , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 38 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COZNEAC AURELIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui COZNEAC 

AURELIA ,  CNP 2790420244214 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 COZNEAC AURELIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 38 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COZNEAC AURELIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui COZNEAC 

AURELIA ,  CNP 2790420244214 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se 

stabilește la 2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 COZNEAC AURELIA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 203/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COZNEAC AURELIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui COZNEAC AURELIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR. 39 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui DAVID VIORICA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui DAVID VIORICA 

,  CNP 2570518020089 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 DAVID VIORICA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 39 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui DAVID VIORICA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui DAVID VIORICA 

,  CNP 2570518020089 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 DAVID VIORICA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 204/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui DAVID VIORICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui DAVID VIORICA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 40 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FARCAS ELENA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui FARCAS ELENA 

,  CNP 2671027020056 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 FARCAS ELENA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 40 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FARCAS ELENA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui FARCAS ELENA 

,  CNP 2671027020056 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 FARCAS ELENA 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 205/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FARCAS ELENA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FARCAS ELENA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 41 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FAUR FLORIN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui FAUR FLORIN ,  

CNP 1830929020115 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 FAUR FLORIN 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 41 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FAUR FLORIN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui FAUR FLORIN ,  

CNP 1830929020115 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 FAUR FLORIN 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 206/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FAUR FLORIN , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui FAUR FLORIN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 42 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GANEA CORNELIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GANEA 

CORNELIA ,  CNP 2560901020080 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GANEA CORNELIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 42 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GANEA CORNELIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GANEA 

CORNELIA ,  CNP 2560901020080 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GANEA CORNELIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 207/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GANEA CORNELIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GANEA CORNELIA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 43 

Din    12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GASPAR 

MONICA  ,  CNP 2700625244238 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GASPAR MONICA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 43 

Din 12.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GASPAR 

MONICA  ,  CNP 2700625244238 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GASPAR MONICA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 208/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 44 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GASPAR 

MONICA  ,  CNP 2690102020042 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GASPAR MONICA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 44 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GASPAR 

MONICA  ,  CNP 2690102020042 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se 

stabilește la 2605 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GASPAR MONICA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 253/12.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GASPAR MONICA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 45 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GOG OLIMPIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GOG OLIMPIA  ,  

CNP 2741103021887 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GOG OLIMPIA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 45 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GOG OLIMPIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui GOG OLIMPIA  ,  

CNP 2741103021887 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 GOG OLIMPIA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 254/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GOG OLIMPIA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui GOG OLIMPIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 46 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui HAPSA ANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui HAPSA ANA  ,  

CNP 2430927020019 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 HAPSA ANA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 46 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui HAPSA ANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui HAPSA ANA  ,  

CNP 2430927020019 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 HAPSA ANA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 255/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui HAPSA ANA  , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui HAPSA ANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 47 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IONEL LILIANA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui IONEL LILIANA  

,  CNP 2681117020036 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 IONEL LILIANA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 47 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IONEL LILIANA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui IONEL LILIANA  

,  CNP 2681117020036 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 IONEL LILIANA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 256/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IONEL LILIANA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui IONEL LILIANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 48 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JOSAN IOANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui JOSAN IOANA  ,  

CNP 2810910241781 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 JOSAN IOANA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 48 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JOSAN IOANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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. Art.1. Începând cu luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui JOSAN IOANA  ,  

CNP 2810910241781 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 JOSAN IOANA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 257/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JOSAN IOANA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JOSAN IOANA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 49 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JURCA MIHAELA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui JURCA MIHAELA  ,  

CNP 2690212020084 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 JURCA MIHAELA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 49 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JURCA MIHAELA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui JURCA MIHAELA  ,  

CNP 2690212020084 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 1,  se stabilește la 

2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 JURCA MIHAELA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 258/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JURCA MIHAELA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui JURCA MIHAELA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 50 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LEBUS MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LEBUS MARIA  ,  CNP 

2710509070019 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 lei, 

la care se adauga indemnizatie 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 LEBUS MARIA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 50 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LEBUS MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LEBUS MARIA  ,  CNP 

2710509070019 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 lei, 

la care se adauga indemnizatie 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 LEBUS MARIA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 259/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LEBUS MARIA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LEBUS MARIA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 51 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LET RODICA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LET RODICA  ,  CNP 

2800928020136 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 2735 lei, 

la care se adauga indemnizatie 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 LET RODICA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 51 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LET RODICA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LET RODICA  ,  CNP 

2800928020136 asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 2735 lei, 

la care se adauga indemnizatie 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 LET RODICA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 260/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LET RODICA  , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LET RODICA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 52 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LINGURAR ION, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LINGURAR ION ,  CNP 

1670509020031  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 LINGURAR ION 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 52 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LINGURAR ION, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui LINGURAR ION ,  CNP 

1670509020031  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 LINGURAR ION 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 261/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LINGURAR ION , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui LINGURAR ION, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 53 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOT LIVIU, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui MOT LIVIU ,  CNP 

1630505020044  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 MOT LIVIU 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 53 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOT LIVIU, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui MOT LIVIU ,  CNP 

1630505020044  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 MOT LIVIU 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 262/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOT LIVIU , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MOT LIVIU, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 54 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui NISTOR ELISAVETA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui NISTOR ELISAVETA 

,  CNP 2520506020052  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 NISTOR ELISAVETA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 54 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui NISTOR ELISAVETA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui NISTOR ELISAVETA 

,  CNP 2520506020052  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 NISTOR ELISAVETA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 263/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui NISTOR ELISAVETA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui NISTOR ELISAVETA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 55 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS IOAN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PETREUS IOAN ,  CNP 

1500909241634  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 2605 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 PETREUS IOAN 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 55 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS IOAN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PETREUS IOAN ,  CNP 

1500909241634  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 2,  se stabilește la 2605 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 PETREUS IOAN 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 264/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS IOAN , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PETREUS IOAN, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2605 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 56 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPA VIORICA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPA VIORICA ,  CNP 

2700130020022  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 2735 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPA VIORICA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 56 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPA VIORICA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPA VIORICA ,  CNP 

2700130020022  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 2735 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPA VIORICA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 265/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPA VIORICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPA VIORICA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 57 

Din    13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPOV VIORICA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPOV VIORICA ,  

CNP 2761019050021  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPOV VIORICA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 57 

Din 13.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPOV VIORICA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui POPOV VIORICA ,  

CNP 2761019050021  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 POPOV VIORICA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 266/13.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPOV VIORICA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui POPOV VIORICA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 58 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PUI VALERIA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PUI VALERIA ,  CNP 

2551109193791  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 PUI VALERIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 58 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PUI VALERIA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui PUI VALERIA ,  CNP 

2551109193791  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 2804 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 PUI VALERIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 293/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PUI VALERIA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui PUI VALERIA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR. 59 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RUMP ADELA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui RUMP ADELA ,  CNP 

2740712020045  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 RUMP ADELA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 59 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RUMP ADELA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui RUMP ADELA ,  CNP 

2740712020045  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 RUMP ADELA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 294/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RUMP ADELA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RUMP ADELA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874 lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 60 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RADULESCU MARIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui RADULESCU MARIA 

,  CNP 2740712020045  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 RADULESCU MARIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 60 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RADULESCU MARIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui RADULESCU MARIA 

,  CNP 2740712020045  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 RADULESCU MARIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 295/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RADULESCU MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui RADULESCU MARIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 61 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SALAGEANU LENTUCA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SALAGEANU 

LENTUCA ,  CNP 2735114020087  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SALAGEANU LENTUCA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 61 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SALAGEANU LENTUCA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SALAGEANU 

LENTUCA ,  CNP 2735114020087  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 0,  se 

stabilește la 2550 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SALAGEANU LENTUCA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 296/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SALAGEANU LENTUCA , 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SALAGEANU LENTUCA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2550 lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 62 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SCUTURICI ILEANA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SCUTURICI ILEANA ,  

CNP 2810209243869  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SCUTURICI ILEANA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 62 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SCUTURICI ILEANA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SCUTURICI ILEANA ,  

CNP 2810209243869  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SCUTURICI ILEANA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 297/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SCUTURICI ILEANA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SCUTURICI ILEANA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735  lei la 

care se adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 63 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STAMORAN MARIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui STAMORAN MARIA ,  

CNP 2641022020031  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 STAMORAN MARIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 63 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STAMORAN MARIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui STAMORAN MARIA ,  

CNP 2641022020031  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 STAMORAN MARIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 298/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STAMORAN MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STAMORAN MARIA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2804  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 64 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STEFAN ROZALIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui STEFAN ROZALIA ,  

CNP 2680502020022  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 STEFAN ROZALIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 64 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STEFAN ROZALIA, asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui STEFAN ROZALIA ,  

CNP 2680502020022  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 

2874 lei, la care se adauga indemnizatie 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 STEFAN ROZALIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 299/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STEFAN ROZALIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui STEFAN ROZALIA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 65 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SZAUKA MARIA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SZAUKA MARIA ,  

CNP 2700924244211  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SZAUKA MARIA 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 65 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SZAUKA MARIA, asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui SZAUKA MARIA ,  

CNP 2700924244211  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 4,  se stabilește la 

2804 lei, la care se adauga indemnizatie 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 SZAUKA MARIA 
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 300/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SZAUKA MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui SZAUKA MARIA, asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2874  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

 

 

D I S P O Z I T I A    NR. 66 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TOTIN DORINA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui TOTIN DORINA  ,  CNP 

2690131020062  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 TOTIN DORINA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 66 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TOTIN DORINA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui TOTIN DORINA  ,  CNP 

2690131020062  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 5,  se stabilește la 2874 

lei, la care se adauga indemnizatie 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 TOTIN DORINA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 301/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TOTIN DORINA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TOTIN DORINA , asistent personal al 

persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 67 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui URECHE OTILIA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui URECHE OTILIA  ,  

CNP 2680711064336  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 URECHE OTILIA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 67 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui URECHE OTILIA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui URECHE OTILIA  ,  

CNP 2680711064336  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 URECHE OTILIA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 302/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui URECHE OTILIA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui URECHE OTILIA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 68 

Din    14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VIDRA FLOAREA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui VIDRA FLOAREA  ,  

CNP 2440621020053  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 VIDRA FLOAREA  

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GHEORGHE GRAD     SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 68 

Din 14.01.2022 

 

Privind stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VIDRA FLOAREA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

Primarul comunei Secusigiu ,judeţul  Arad, 

Având în vedere: 

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 

2022.  

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

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

➢ 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 luna ianuarie 2022,  salariul de bază al d-nei/d-lui VIDRA FLOAREA  ,  

CNP 2440621020053  asistent personal al persoanei cu handicap, gradatie 3,  se stabilește la 

2735 lei, la care se adauga indemnizatie 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 VIDRA FLOAREA  
 

 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GHEROGHE GRAD       DAN LORENA DANINA  
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Nr. 303/14.01.2022 
     

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VIDRA FLOAREA  , asistent 

personal al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale asistentiilor personali 

incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente juridice:  

➢ 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 HG 1071/2021  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data de 1 

ianuarie 2022.  

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

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

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

din fonduri publice  

 

PROPUN  

 

 

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VIDRA FLOAREA , asistent personal 

al persoanei cu handicap, începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 2735  lei la care se 

adauga norma de hrana proportional cu timpul lucrat 

 

 

 

 

     Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR.  69 

Din 18.01.2022 

 

privind încetarea contractului de munca a doamnei GLIGA NICOLETA AURORA , 

asistent personal pentru D-NA GOCI ILEANA  

 

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

31.10.2003, 

  Având în  vedere : 

- certificatul de deces nr. 4/17.01.2022  elibera t de Primaria SECUSIGIU   

- nota de fundamentare nr. 362/18.01.2022 

 - 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  16.01.2022 ( ultima zi de lucru)    inceteaza contractul de 

munca al doamnei GLIGA NICOLETA AURORA , NR. 18/24.09.2018,  asistent personal 

al d-nei GOCI ILEANA , prin decesul persoanei cu handicap, in baza actului de deces nr. 

4/17.01.2022    eliberat de Primaria SECUSIGIU .  

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 

• Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap.  

• Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

• contabil Primăria Secusigiu 

• d-nei GLIGA NICOLETA AURORA 

• dosar personal. 

• Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 

Primar,          
         CONTRASEMNEAZA  

Ing. Grad Gheorghe      SECRETAR GENERAL  

       Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE  NR. 69 

Din    1.01.2022 

 

 

privind încetarea contractului de munca a doamnei GLIGA NICOLETA AURORA , 

asistent personal pentru D-NA GOCI ILEANA  

 

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

31.10.2003, 

  Având în  vedere : 

- certificatul de deces nr. 4/17.01.2022  elibera t de Primaria SECUSIGIU   

- nota de fundamentare nr. 362/18.01.2022 

 - 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  16.01.2022 ( ultima zi de lucru)    inceteaza contractul de 

munca al doamnei GLIGA NICOLETA AURORA , NR. 18/24.09.2018,  asistent personal 

al d-nei GOCI ILEANA , prin decesul persoanei cu handicap, in baza actului de deces nr. 

4/17.01.2022    eliberat de Primaria SECUSIGIU .  

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 

• Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap.  

• Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

• contabil Primăria Secusigiu 

• d-nei GLIGA NICOLETA AURORA 

• dosar personal. 

• Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 

 

VERIFICAT        INTOCMIT 

 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE      COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

        

PRIMAR        INSPECTOR    

Ing. Grad Gheorghe       DAN LORENA DANINA  
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NR. 362/18.01.2022 

     

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : incetarea contractului de munca a d-nei GLIGA NICOLETA 

AURORA 

Considerente generale: incetarea contractului de munca a asistentului personal la 

decesul persoanei cu handicap 

Considerente juridice:   

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

complectările ultrioare. 

- Certificatul de deces nr. 4/17.01.2022  eliberat de Primaria SECUSIGIU  

 

 

 

PROPUN  
 

 

Incetarea contractului de munca a doamnei GLIGA NICOLETA AURORA  , NR. 

18/24.09.2018    asistent personal al d-nei GOCI ILEANA  incepand cu data de 16.01.2022    

( ultima zi de lucru)  prin   decesul persoanei cu handicap, in baza actului de deces nr. 

4/17.01.2022   eliberat de Primaria SECUSIGIU . 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 70 

Din    21.01.2022 

 
Privind numirea in functia publica de executie, INSPECTOR , grad profesional asistent  , pe perioadă 

determinată a numitului BORHA IOAN 

 
Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad, 

Având în vedere: 

 

➢ Rapotul final al concursului  nr. 351/17.01.2022 

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice.  

➢ 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 l .- Începând cu data de 25.01.2022  d-na/dl.  BORHA IOAN     CNP 1710119020011  se numeste,  pe 

perioadă determinată,  în funcția publica de execuție  de INSPECTOR  GRAD PROFESIONAL ASISTENT  , 

în cadrul compartimentului CONTABILITATE BUGET FINANTE  din cadrul Primăriei comunei Secusigiu, pana 

la revenirea din concediu crestere copil a d-nei Isac Cosmina Dorina  , beneficiază de un salariu de baza de  lei  ( 

6201 lei gradatia vechimii 5. 

Art 2. Se acorda domnului BORHA IOAN  indemnizaţii de hrana proportional cu timpul lucrat. 

Art.3 . (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 Primariei Secusigiu. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul resurse umane  şi 

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Secusigiu.. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţului Arad 

- Compartimentul contabilitate  

- ANFP Bucuresti 

- Dosar personal 

- Dl./D-na  BORHA IOAN  

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. Grad Gheorghe        SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR. 70 

Din    21.01.2022 

 
Privind numirea in functia publica de executie, INSPECTOR , grad profesional asistent  , pe perioadă 

determinată a numitului BORHA IOAN 

 
Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad, 

Având în vedere: 

 

➢ Rapotul final al concursului  nr. 351/17.01.2022 

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice.  

➢ 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 l .- Începând cu data de 25.01.2022  d-na/dl.  BORHA IOAN     CNP 1710119020011  se numeste,  pe 

perioadă determinată,  în funcția publica de execuție  de INSPECTOR  GRAD PROFESIONAL ASISTENT  , 

în cadrul compartimentului CONTABILITATE BUGET FINANTE  din cadrul Primăriei comunei Secusigiu, pana 

la revenirea din concediu crestere copil a d-nei Isac Cosmina Dorina  , beneficiază de un salariu de baza de  lei  

6201 lei gradatia vechimii 5. 

Art 2. Se acorda domnului BORHA IOAN  indemnizaţii de hrana proportional cu timpul lucrat. 

Art.3 . (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 Primariei Secusigiu. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul resurse umane  şi 

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Secusigiu.. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţului Arad 

- Compartimentul contabilitate  

- ANFP Bucuresti 

- Dosar personal 

- Dl./D-na  BORHA IOAN  

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE             COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR             INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE          DAN LORENA DANINA  
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Nr.  452/21.01.2022    

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : numirea in functia publica de executie, INSPECTOR , grad profesional ASISTENT , pe 

perioadă determinată a numitului BORHA IOAN 

 

 

Considerente generale: se impune numirea in functia publica de executie, INSPECTOR , grad 

profesional ASISTENT  , pe perioadă determinată, pana la revenirea din concediu de crestere copil a d-nei 

Isac Cosmina Dorina ,  a numitului BORHA IOAN , in urma promovarii concursului organizat in data  de 

10 ianuarie 2022  

 

Considerente juridice:  

 
➢ Rapotul final al concursului  nr. 351/17.01.2022 

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice.  

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

 

PROPUN  

 
Numirea in functia publica de executie, INSPECTOR , grad profesional ASISTENT, gradatie 5, 

slaar de baza 6201 lei , la care se adauga indemnizatia de hrana proportional cu timpul lucrat,  pe perioadă 

determinată, pana la revenirea din concediu de crestere copil a d-nei Isac Cosmina Dorina ,  a numitului 

BORHA IOAN , in urma promovarii concursului organizat in data  de 10 ianuarie 2022 .  

 

 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
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D I S P O Z I T I A    NR. 97 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui KISS RAMONA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  KISS RAMONA  

funcția  contractuala   de  executie MEDIATOR SANITAR  gradatia vechimii 4, va fi de 4151 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  KISS RAMONA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  KISS RAMONA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  97 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui KISS RAMONA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  KISS RAMONA  

funcția  contractuala   de  executie MEDIATOR SANITAR  gradatia vechimii 4, va fi de 4151 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  KISS RAMONA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  KISS RAMONA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 632/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui KISS RAMONA, MEDIATOR 

SANITAR   , gradatia vechimii 3 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  KISS RAMONA,   MEDIATOR SANITAR     

,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 4151 lei la care se adauga norma de hrana  

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 98 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CHESA GAVRILA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CHESA GAVRILA  

funcția  contractuala   de  executie SOFER CATEG D  gradatia vechimii 5, va fi de 3970 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CHESA GAVRILA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CHESA GAVRILA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  98 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CHESA GAVRILA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CHESA GAVRILA  

funcția  contractuala   de  executie SOFER CATEG D  gradatia vechimii 5, va fi de 3970 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CHESA GAVRILA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CHESA GAVRILA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 633/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CHESA GAVRILA, SOFER CATEG 

D   , gradatia vechimii 5 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  CHESA GAVRILA,   SOFER CATEG D     

,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 3970 lei la care se adauga norma de hrana  

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 99 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CIORCAN MARIANA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CIORCAN 

MARIANA  funcția  contractuala   de  executie INGRIJITOR  gradatia vechimii 4, va fi de 3501 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CIORCAN MARIANA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CIORCAN MARIANA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  99 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CIORCAN MARIANA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CIORCAN 

MARIANA  funcția  contractuala   de  executie INGRIJITOR  gradatia vechimii 4, va fi de 3501 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CIORCAN MARIANA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CIORCAN MARIANA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 634/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CIORCAN MARIANA, INGRIJITOR   

, gradatia vechimii 4 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  CIORCAN MARIANA,   INGRIJITOR     ,  

începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 3501 lei la care se adauga norma de hrana  

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 100 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CONSTANCIANU LUCIAN incepanad cu luna ianuarie 

2022 

 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CONSTANCIANU 

LUCIAN  funcția  de  executie POLITIST LOCAL  gradatia vechimii 5, va fi de 4795 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CONSTANCIANU LUCIAN indemnizaţii de hrana, proportional cu 

timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CONSTANCIANU LUCIAN 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ROMÂNIA jud.Arad com.Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320;0257-411303  

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site:www.primariasecusigiuar.ro 

 

PROIECT DE DISPOZITIE    NR  98 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CONSTANCIANU LUCIAN incepanad cu luna ianuarie 

2022 

 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CONSTANCIANU 

LUCIAN  funcția  de  executie POLITIST LOCAL  gradatia vechimii 5, va fi de 4795 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CONSTANCIANU LUCIAN indemnizaţii de hrana, proportional cu 

timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CONSTANCIANU LUCIAN 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 635/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CONSTANCIANU LUCIAN, 

POLITIST LOCAL   , gradatia vechimii 5 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  CONSTANCIANU LUCIAN,   POLITIST 

LOCAL     ,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 4795 lei la care se adauga norma de 

hrana  proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 101 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CORODESCU MARIUS incepanad cu luna ianuarie 

2022 

 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CORODESCU 

MARIUS  funcția  contractuala de  executie ADMINISTRATOR    gradatia vechimii 3, va fi de 

5682 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CORODESCU MARIUS indemnizaţii de hrana, proportional cu 

timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CORODESCU MARIUS 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  101 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui CORODESCU MARIUS incepanad cu luna ianuarie 

2022 

 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  CORODESCU 

MARIUS  funcția  contractuala de  executie ADMINISTRATOR    gradatia vechimii 3, va fi de 

5682 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  CORODESCU MARIUS indemnizaţii de hrana, proportional cu 

timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  CORODESCU MARIUS 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 636/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui CORODESCU MARIUS, 

ADMINISTRATOR   , gradatia vechimii 5 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  CORODESCU MARIUS,   

ADMINISTRATOR     ,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 5682 lei la care se adauga 

norma de hrana  proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 102 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui BARBOSU DOREL incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  BARBOSU DOREL  

funcția  contractuala de  executie INSPECTOR GRADUL  IA    gradatia vechimii 5, va fi de 6223 

lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  BARBOSU DOREL indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  BARBOSU DOREL 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  102 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui BARBOSU DOREL incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  BARBOSU DOREL  

funcția  contractuala de  executie INSPECTOR GRADUL  IA    gradatia vechimii 5, va fi de 6223 

lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  BARBOSU DOREL indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul 

lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  BARBOSU DOREL 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 637/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui BARBOSU DOREL, INSPECTOR 

GRADUL  IA   , gradatia vechimii 5 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  BARBOSU DOREL,   INSPECTOR 

GRADUL  IA    ,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 6223  lei la care se adauga norma 

de hrana  proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 103 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui VLAD ALINA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  VLAD ALINA  

funcția  contractuala de  executie INSPECTOR GRADUL  II    gradatia vechimii 3, va fi de 5713 

lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  VLAD ALINA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  VLAD ALINA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  103 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui VLAD ALINA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  VLAD ALINA  

funcția  contractuala de  executie INSPECTOR GRADUL  II    gradatia vechimii 3, va fi de 5713 

lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  VLAD ALINA indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  VLAD ALINA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 638/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui VLAD ALINA, INSPECTOR 

GRADUL  II   , gradatia vechimii 3 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  VLAD ALINA,   INSPECTOR GRADUL  

II     ,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 5713 lei la care se adauga norma de hrana  

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 104 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui TRIPA FLORIN incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  TRIPA FLORIN  

funcția  contractuala de  executie CONSILIER PRIMAR gradatia vechimii 5, va fi de 6223 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  TRIPA FLORIN indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  TRIPA FLORIN 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  104 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui TRIPA FLORIN incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  TRIPA FLORIN  

funcția  contractuala de  executie CONSILIER PRIMAR gradatia vechimii 5, va fi de 6223 lei.  
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  TRIPA FLORIN indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  TRIPA FLORIN 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 639/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui TRIPA FLORIN, INSPECTOR 

GRADUL  II   , gradatia vechimii 3 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  TRIPA FLORIN,   CONSILIER PRIMAR 

,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 6223 lei la care se adauga norma de hrana  

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 105 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui MORCAN VIOLETA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  MORCAN 

VIOLETA  funcția  SECRETAR GENERAL AL UAT SECUSIGIU  gradatia vechimii 5, va fi de 

8313 lei.  

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, jud. Arad 

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

Art .4  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  MORCAN VIOLETA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR  105 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui MORCAN VIOLETA incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  MORCAN 

VIOLETA  funcția  SECRETAR GENERAL AL UAT SECUSIGIU  gradatia vechimii 5, va fi de 

8313 lei.  

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, jud. Arad 

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

Art .4  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  MORCAN VIOLETA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA 
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Nr. 640/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui MORCAN VIOLETA, SECRETAR 

GENERAL AL UAT    , gradatia vechimii 5 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui  MORCAN VIOLETA,   Secretar general al 

UAT,  începând cu luna ianuarie 2022 la suma de 8313  lei.  Pentru a nu depasi indemnizatia 

viceprimarului doamnei Morcan Violeta nu i se acorda indemnizatia de hrana.  

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

DAN LORENA DANINA 
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D I S P O Z I T I A    NR. 106 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui ALDAN LUCIA  incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  ALDAN LUCIA 

funcția publică de executie Inspector, grad profesional superior , gradatia vechimii 4, va fi de 6443 

lei . 
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  ALDAN LUCIA  indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  ALDAN LUCIA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

Ing. GRAD GHEORGHE      SECRETAR GENERAL 

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR 106 

Din    31.01.2022 
 

privind stabilirea salariului de bază al d-nei/d-lui ALDAN LUCIA  incepanad cu luna ianuarie 2022 
 

Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad; 

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

fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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 ianuarie 2022,  salariul de bază al doamnei/domnului  ALDAN LUCIA 

funcția publică de executie Inspector, grad profesional superior , gradatia vechimii 4, va fi de 6443 

lei . 
 Art 2. Se acorda doamnei/domnului  ALDAN LUCIA  indemnizaţii de hrana, proportional cu timpul lucrat.  

Art.3. (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, jud. Arad 

 Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartiment contabilitate.  

Art .5  Prezenta dispoziţie  se comunică cu; 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 

-   Compartimentul  financiar-contabil;; 

-   D-nei/d-lui  ALDAN LUCIA 

- Se publica in Monitorul Oficial Local 

 

 
VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE 

        PROPUSE        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

       PRIMAR         INSPECTOR    

ING. GRAD GHEORGHE        DAN LORENA DANINA  
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Nr. 612/31.01.2022 
     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALDAN LUCIA  , inspector, grad 

profesional  SUPERIOR , gradatia vechimii 4 , incepand cu luna ianuarie 2022 

 

Considerente generale: se impune calcularea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Secusigiu, 

jud. Arad, conform noilor prevederi legislative. 

 

Considerente juridice:  

➢ Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice.  

➢ Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 10/31.01.2022 

➢ 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   

 

 

PROPUN  

 

Stabilirea salariului de bază a d-nei / d-lui ALDAN LUCIA  , inspector,  începând cu 

luna ianuarie 2022 la suma de 6443 lei la care se adauga norma de hrana la nivelul lunii, 

proportional cu timpul lucrat. 

 

 

 Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 

 

 












































