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D I S P 0 Z I T I E
Privind stabilirea salariului de baza al asistenţilor personali din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Peştera

NicoletaVRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa,
Având în vedere:
— prevederile Art.I, alin.(3) din O.U.G. nr.130/18.12.2021 privind unele

măsuri fiscal-bugetare, prorogareaunor termene şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,

- anexa II, Cap.I, pct.3, subpct.3.2,poziţia 45, din Legea—Cadrunr. 1453/2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare;

— Art. 10 din LegeaCadrunr. 153 /20 17 privind salarizareapersonaluluiplătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

— Dispoziţiileart. 1 din HG nr. 107 1 /202 1 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2022;

- Referatul compartimentului Resurse Umane, Salarizare
nr.9143/28.12.2021;

- Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/20 19 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările;

În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. “d”, art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art.197,
alin.(1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare:
D i s p u n :

Art.1. — Începând cu data de 01.01.2022 se stabilesc salariile de bază ale
asistenţilor personali prevăzuţi în anexa 1 la prezenta.

Art.2 — Începând cu data de 01.01.2022 se acordă gradaţie de vechime
personaluluiprevăzut în anexa 2 la prezenta.

"

Art.3. — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se
însărcinează Compartimentul Resurse Umane, Salarizare prin întocmirea actelor
adiţionale la Contractele Individuale de muncă.

Art.4. — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispoziţie în
termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa?
Compartimentului ResurseUmane, Salarizare şi persoanelor în cauză. “ '
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