
                                                   ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ț I E  

Privind stabilirea salariului  de bază lunr al doamnei Roșioru Marilena, 
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Vădănoiu  Rodica 

 

    Primarul  comunei Cernătesti, județul Buzău; 
     Având în vedere: 

        - referatul înregistrat sub nr.90/09.01.2020 prin care d-na Puiu 
Eleonora, referent în cadrul compartimentului resurse umane,salarizare, 
registratură și relații publice, monitorizare proceduri administrative, propune 

stabilirea salariului de bază  lunar al asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav ; 

        - prevederile H.C.L. nr. 40/26.09.2019 a Consiliului local Cernăteşti 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a numărului personal 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernăteşti şi ale 

instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Cernăteşti;  
        - prevederile art.35 și art.37, din Legea 448/2006, republicată, 
actualizată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ; 
        - prevederile Hotărârii de Guvern nr.935/2019 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu cu data 
de 01 ianuarie 2020. 
        -  art.45 din Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020: 

” In aplicarea prevederilor art.38 alin.4 din Legea-Cadru nr. 153*) din 28 
iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu 

modificările și completările ulterioare, începând cu luna Ianuarie 2020, 
salariile de bază, ... se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază 
prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019. 

   -  O.U.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
şi 

 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

        - prevederile  cap.I, pct.3.2, II  nr.curent 45  din Anexa II  din Legea nr. 
153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
     În temeiul  prevederilor art.155 alin.(5) lit.”e” și ale art.196 alin(1), lit. “b”, 
coroborat cu prevederile art.200 din Codul administrativ, aprobat prin 

O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 

  
       Art.1.  Începând cu data de 01.01.2019,  salariul de bază lunar al 

doamnei  Roșioru Marilena, asistent personal al persoanei cu handicap 
grav, Vădănoiu Rodica, gradația 0 coeficient 1,01, conform anexei II din 
Legea nr.153/2017 –lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, se stabilește la un cuantum de 2232 lei lunar, rezultat din 



majorarea cu 1/3 din diferența  dintre salariul de bază prevăzut de lege 

pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019.                                                   
 

       Art.2.  In anul 2020, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la 
nivelul din anul 2019.  
 

      Art.3. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe și 
compartimentul resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, 
monitorizare proceduri administrative,  din aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Cernătești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispozitii.  

 
      Art.4. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Buzău, în termen 
de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, după 
efectuarea procedurilor prealabile. 

 
       Art.5. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispozitie persoanei menționate la art.1, compartimentului de resurse 

umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 
administrative,  și biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și 
taxe pentru ducere la îndeplinire și Institutiei Prefectului Județul Buzău, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

 
 
               PRIMAR,  

                                                       
     MÎRZEA  PETRACHE             Avizat pentru legalitate, 

                                                        SECRETAR GENERAL,  
                                            DUMITRAȘCU DORU-VASILE  
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