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Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ

În baza prevederilor art.200,art.243 alin.(1) lit.e.),art.24 alin.(4)1it.c.) din O.U.G.Nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă comunicăm în vederea efectuării
controlului de legalitate următoarele dispoziţii;
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 1 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna HORV ATH Gizela, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal

Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 219 din 17.01.2022, privind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna HORV ATH Gizela, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile aii. l alin. (3) din OUG /30/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa n r. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modifică1ile şi completările ulterioare, începând cu data de l ianuaiie 2022 salaiiile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modifică1ile şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decemb1ie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit di
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALA
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevede1ile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potiivit căreia, începând cu data de I ianuaiie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de I 67,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. I 55 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. I 96, alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulte1ioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei HORV ATH Gizela, ce deţine funcţia
de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 5, i se stabileşte
salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2820 lei, compus din salariul de bază aferent lunii
decembrie 202 I, majorat cu suma de 114 lei ce reprezintă I/4 din diferenţa dintre salariul de bază
prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel
din luna decembrie 2021, ca urmare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile
HG nr. I 07 l /2021 pentru stabilirea salaiiului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, confo1m prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei HORVATH Cizela, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială ş1 Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.
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Contrasemnează
Secretar general al comunei Sălacea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 219 din 17,01.2022
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie
2022, pentru doamna HORV ATH Gizela, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
pottivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decemb1ie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru n r.153/20 I 7 privind sala1izarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCTII
BUGETARE „SĂNĂTATE SI
SOCIALĂ", CAP. I - Unităti, sanitare, de
'
' ASISTENTĂ
,
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 penttu stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salaiiul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosmi, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program no1mal de lucru în medie de I 67,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna HORVATH Gizela, ce
ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu suma de 114
lei, reprezentând l /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. I 53/20 I 7, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 202 l, potrivit
prevederilor OUG nr. I 30/2021, completate de prevederile HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 5, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2820 lei.

Racz Andrea
Consilier - Co artiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea

Loc. Să la cea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O ZI T I A nr. 2 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna MOLNAR Erika - Estera, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 224 din 17.01.2022, privind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna MOLNAR Erika - Estera, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salaiizarea personalului plătit di
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALA
DE FUNCTII
BUGETARE „SĂNĂTATE SI
SOCIALĂ", CAP. I - Unităti' sanitare, de
'
' ASISTENTĂ
'
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071 /2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică1ile şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei MOLNAR Erika - Estera, ce deţine
funcţia de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 3, i se
stabileşte salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2683 lei, compus din sala1iul de bază
aferent lunii decembrie 2021, majorat cu suma de 108 lei ce reprezintă 1/4 din diferenţa dintre salariul de
bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modifică1ile şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi
cel din luna decemb1ie 2021, ca urmare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de
prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul P1imăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei MOLNAR Erika - Estera, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială şi Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMAR
HORVA.TH BEL ._
Contrasemnează
Secretar general al comun i' Sălacea
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Nr. 224 din 17.01.2022
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privind p}ip ;e a de sta I ire a salariului de bază, Începând cu drepturile lunÎI ianuarie
2022, pentru doamna MOLNAR Erika - Estera, ce ocupă funcţia contractuală de asistent
personal
Având în vedere prevederile ait. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completă1ile ulteiioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificăiile şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembiie 2021;
Ţinând cont de prevedeiile Legii - cadru nr.153/2017 p1ivind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modifică1ile şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potiivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. I 64 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completă1ile ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuii şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna MOLNAR Erika Estera, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salaiiului de bază, cu
suma de 108 lei, reprezentând l/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificăiile şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021,
potrivit prevederilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 3, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2683 lei.

Consilier - Co

Racz Andrea
artiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 3 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna MAJER Cornelia, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal

Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 221 din 17.01.2022, privind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna MAJER Cornelia, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte notmative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completă1ile ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevede1ile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulte1ioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate jmidică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevede1ile HG nr. 107112021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program n01mal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăiile şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu dreptuiile lunii ianuarie 2022, doamnei MAJER Cornelia, ce deţine funcţia de
asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 3, i se stabileşte
salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2683 lei, compus din salariul de bază aferent lunii
decembrie 2021, majorat cu suma de I 08 lei ce reprezintă I/4 din diferenţa dintre salariul de bază
prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel
din luna decembrie 2021, ca urmare a aplică1ii dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile
HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în te1men de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, confo,m prevederilor Legii-cadru n r. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei MAJER Cornelia, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compa1timentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială şi Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.
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Comuna Sălacea
Loc. Sălacea, nr. 4 7, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 221 din 17.01.2022 ,
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază, Începând cu drepturile u-ni1 ianuarie
2022, pentru doamna MAJER Cornelia, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
pot1ivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salaiizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completă1ile ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate <lin
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevede1ile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, sala1iul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. I 64 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completă1ile ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna MAJER Cornelia, ce
ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu suma de I 08
lei, reprezentând l /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 202 I, potrivit
prevede1ilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 3, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2683 lei.

Racz Andrea
Consilier - Co artiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

D I S P OZ IT I A nr. 4 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna GAL Viola - Erika, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 225 din 17.01.2022, privind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna GAL Viola - Erika, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile ai1. I alin. (3) din OUG 130/2021 p1ivind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadrn
nr. 153/20 I 7, cu modificările şi completă1ile ulterioare, începând cu data de I ianuaiie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui sala1iu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianua1ie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin.(/) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei GAL Viola - Erika, ce deţine funcţia
de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 3, i se stabileşte
salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2683 lei, compus din salariul de bază aferent lunii
decembrie 2021, majorat cu suma de I 08 lei ce reprezintă 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază
prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modifică1ile şi completările ulterioare, pentm anul 2022 şi cel
din luna decembrie 2021, ca urmare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de prevede1ile
HG nr. l 07 l /2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compa1timentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, confo1m prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei GAL Viola - Erika, dosar personal, Primatului comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială ş1 Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.

Contrasemnează
Secretar general al comune· Sălacea

Tib1/

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază, începând cu drepturile nii ianuarie
2022, pentru doamna GAL Viola - Erika, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 p1ivind unele măsu1i fiscalbugetare, prorogarea unor tennene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nom1ative,
potrivit căruia, p1in excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu l /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadiu nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru n r.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completă1ile ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGET ARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentiu personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentiu gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianua1ie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. ( 1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include spoiuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentiu un program normal de luciu în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna GAL Viola - Erika, ce
ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu suma de I 08
lei, reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, potrivit
prevederilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. 1071/2021 pentiu stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 3, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2683 lei.
Consilier - Co

Racz Andrea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. / fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 5 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna VARGA Elisabeta, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 226 din 17.0 l.2022, privind propunerea de stabilire a salatiului de bază,
începând cu drepturile lunii ianua1ie 2022, pentm doamna VARGA Elisabeta, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 p1ivind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, p1in excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. I 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de l ianuarie 2022 salaiiile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevedetile Legii - cadru nr.153/201 7 privind sala1izarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate jmidică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui sala1iu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de l ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (l) din Legea n r. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include spornri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (]) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. /96, alin.(]) lit.b) din OUG
nr. 57 /20 l 9 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei VARGA Elisabeta, ce deţine funcţia
de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 1, i se stabileşte
salaiiul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2550 lei, compus din salariul de bază aferent lunii
decembrie 202 I, majorat cu suma de 215 lei ce reprezintă l /4 din diferenţa dintre salariul de bază
prevăzut de Legea-cadrn nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentrn anul 2022 şi cel
din luna decembrie 2021, ca u1mare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile
HG nr. 1071/2021 pentrn stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compa11imentul Financiar
Contabil şi Compa11imentul Asistenţă Socială din cadrul P1imăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în tem1en de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/20 l 7, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei VARGA Elisabeta, dosar personal, Ptimarului comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială ş1 Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMAR

Contrasemnează
Secretar general al comunei Sălacea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 226 din 17.01.2022
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privind,Wo)jtl11lfrenâe t ifire a salariului de bază, începând cu drepturile unii ianuarie
2022, pentru doamna VARGA Elisabeta, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsmi fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (l ), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadm nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021 ;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 p1ivind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCTII
SOCIALĂ", CAP. I - Unităti' sanitare, de
, BUGET ARE „SĂNĂTATE SI
' ASISTENTĂ
'
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salaiiului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentm doamna VARGA Elisabeta, ce
ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu suma de 215
lei, reprezentând 1/4 din diferenţa dintre sala1iul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulte1ioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, potrivit
prevederilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 1, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2550 lei.

Consilier - C

Racz Andrea
partiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O ZI T
' I A nr. 6 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna BALASKO Erika Erzsike, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 218 din 17.01.2022, privind propunerea de stabilire a salaiiului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna BALASKO Erika Erzsike, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevede1ile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (1 ), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salaiiile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre sala1iul de bază prevăzut de Legea-cadru n r. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru n r.153/20 17 p1ivind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificătile şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentrn gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază
minim brnt pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosmi, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. ( 1 ) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei BALASKO Erika Erzsike, ce deţine
funcţia de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 4, i se
stabileşte salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2751 lei, compus din salariul de bază
aferent lunii decembrie 2021, majorat cu suma de 111 lei ce reprezintă 1/4 din diferenţa dintre salariul de
bază prevăzut de Legea-cadru nr. I 53/2017, cu modificările şi completălile ulterioare, pentm anul 2022 şi
cel din luna decembrie 2021, ca unnare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de
prevedelile HG nr. I 07 I/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim bmt pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei BALASKO Erika Erzsike, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială şi Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMAR
HORVA. TH BELA
Contrasemnează
Secretar general al comunei Sălacea
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 218 din 17.01.2022
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privî.id1 6p'i.rnerea d s abilire a salariului de bază, începând cu drepturile nit ianuarie
2022, pentru doamna BALASKO Erika Erzsike, ce ocupă funcţia contractuală de asistent
personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevede1ile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit di
fonduri publice, cu modificările şi completă1ile ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALA
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevede1ile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, pot1ivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la ait. I 64 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosmi, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna BALASKO Erika
Erzsike, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu
suma de 111 lei, reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021,
potrivit prevederilor OUG nr. 130/202 l, completate de prevederile HO nr. l 071/202 l pentru stabilirea
salaiiului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 4, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2751 lei.

rtiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P OZ IT I A nr. 7 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna KARETKA Carmen Monika, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 220 din 17.01.2022, p1ivind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentiu doamna KARETKA Carmen Monika, ce ocupă
funcţia contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadiu
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulte,ioare, începând cu data de l ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentiu anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadiu nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 107112021 pentiu stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. I 64 alin. (1) din Legea n r. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (I) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei KARETKA Carmen Monika, ce
deţine funcţia de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 3, i
se stabileşte salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2683 lei, compus din salaiiul de bază
aferent lunii decembrie 2021, majorat cu suma de I 08 lei ce reprezintă I/4 din diferenţa dintre salariul de
bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi
cel din luna decembrie 2021, ca urmare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de
prevederile HG nr. 1071/2021 pentrn stabilirea salariului de bază minim brnt pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Piimă1iei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicăiii actului administrativ de stabilire a drepturilor salaiiale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionăiii contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a T1ibunalului Bihor, conform prevede1ilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei KARETKA Carmen Monika, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială şi Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.
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privind piJp u iie-r'eă
sta ire a salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie
2022, pentru doamna KARETKA Carmen Monika, ce ocupă funcţia contractuală de asistent
personal
Având în vedere prevedeiile art. I alin. (3) din OUG l 30/2021 plivind unele măsuti fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potiivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (1 ), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadrn
nr. 153/2017, cu modificările şi completă,ile ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 sala,iile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadrn nr. 153/2017, cu
modifică1ile şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembtie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 p1ivind salaiizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ultetioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGET ARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juiidică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salaiiu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevedeii1e HG nr. 107112021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianuaiie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completăiile ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include spormi şi alte
adaosmi, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program no1mal de lucrn în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna KARETKA Carmen
Monika, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a sala1iului de bază, cu
suma de I 08 lei, reprezentând l /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadrn nr.
153/2017, cu modificăiile şi completările ulteiioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021,
potiivit prevederilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea
salariului de bază minim brnt pe ţară garantat în plată.
Salaiiul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 3, de care
beneficiază angajata începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, este de 2683 lei.
Racz Andrea
Consilier - Comp timent Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 8 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna Nagy Erzsebet - Eva, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 222 din 17.01.2022, p1ivind propunerea de stabilire a sala1iului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Nagy Erzsebet - Eva, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
n r. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianua1ie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de l ianumie 2022, salmiul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include spomri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;

in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. (1) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei Nagy Erzsebet - Eva, ce deţine
funcţia de asistent personal, cod COR 532203, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 2, i se
stabileşte salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2555 lei, compus din salariul de bază
aferent lunii decembrie 2021, majorat cu suma de I 03 lei ce reprezintă l /4 din diferenţa dintre salariul de
bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completă1ile ulterioare, pentru anul 2022 şi
cel din luna decembrie 2021, ca unnare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 130/2021, completate de
prevede1ile HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadiul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătornl autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, conform prevederilor Legii-cadrn nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei Nagy Erzsebet - Eva, dosar personal, P1imarnlui comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială şt Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază, începând cu drepturile unii ia uarie
2022, pentru doamna Nagy Erzsebet - Eva, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsmi fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potiivit căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (l ), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu I /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decemb1ie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salaiiului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, pot1ivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. I 64 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Nagy Erzsebet - Eva, ce
ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salaiiului de bază, cu suma de I 03
lei, reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, potrivit
prevederilor OUG nr. 130/2021, completate de prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 2, de care
beneficiază angajata începând cu dreptu1ile lunii ianuarie 2022, este de 2555 lei.
Racz Andrea
Consilier - Comp; rtiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
PRIMAR

D I S P O ZI T I A nr. 9 din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea salariului de bază, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022,
pentru doamna Nagy Katalin - Judith, ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 22 3 din 17.01.2022, plivind propunerea de stabilire a salariului de bază,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, pentru doamna Nagy Katalin - Judith, ce ocupă funcţia
contractuală de asistent personal;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3 ) din OUG 130/2021 p1ivind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potiivit căruia, p1in excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 15 3 /20 17, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 15 3 /20 17, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevede1ile Legii - cadru nr.15 3 /20 17 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3 .2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevederile HG nr. 107 I /2021 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53 /200 3 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulte1ioare, se stabileşte în bani, fără a include sporu1i şi alte
adaosu1i, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167, 3 3 3 ore pe
lună, reprezentând 15,2 3 9 lei/oră;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(}) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteiioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, doamnei Nagy Katalin - Judith, ce deţine
funcţia de asistent personal, cod COR 53 220 3 , gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 3, i se
stabileşte salariul de bază, aferent vechimii în muncă, în sumă de 2683 lei, compus din salariul de bază
aferent lunii decembiie 2021, majorat cu suma de I 08 lei ce reprezintă 1/4 din diferenţa dintre salariul de
bază prevăzut de Legea-cadru nr. 15 3 /20 17, cu modificările şi completăiile ulterioare, pentru anul 2022 şi
cel din luna decembrie 2021, ca urmare a aplicării dispoziţiilor OUG nr. 13 0/202 1, completate de
prevede1ile HG nr. 1071 /2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa!acea@gmail.com

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compa11imentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătoml autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor, conform prevederilor Legii-cadm nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică doamnei Nagy Katalin - Judith, dosar personal, Primamlui comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială ş1 Instituţiei
Prefectului -Judeţul Bihor.
PRIMAR ,

",

HORVĂ HBELA
Contrasemnează
Secretar general al comunei Săl7cea

TATAI Menyhe

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 223 din 17.01.2022
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Având în vedere prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potrivit căruia, prin excepţie de la prevede1ile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru
nr. 153/20 I 7, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCTII
, ASISTENTĂ
' SOCIALĂ", CAP. I - Unităti' sanitare, de
, BUGETARE „SĂNĂTATE SI
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate jwidică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă;
Luând în considerare prevede1ile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salmiului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază
.minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la mt. I 64 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporu1i şi alte
adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând 15,239 lei/oră;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianumie 2022, pentru doamna Nagy Katalin - Judith,
ce ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, a salariului de bază, cu suma de
I 08 lei, reprezentând I/4 din diferenţa dintre salmiul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/20 I 7, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, potrivit
prevederilor OUG n r. 130/2021, completate de prevederile HG nr. I 071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Salariul de bază, corespunzător gradaţiei aferente tranşei de vechime în muncă 3, de care
beneficiază angajata începând cu dreptu1ile lunii ianuarie 2022, este de 2683 lei.

Racz Andrea
Consilier - Compartiment Asistenţă Socială

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com
EMITENT PRIMAR

D I S P OZ IT I A nr. 10
din 17 ianuarie 2022

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a însoţitorului cu handicap grav,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 227 din 17.01.2022 întocmit de către Compai1imentul Asistenţă Socială,
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a însoţitorului cu handicap grav, începând cu
drepturile lunii ianuarie 2022;
Având în vedere prevederile HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de I ianuarie 2022, salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (]) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include spornri şi alte adaosuri, la
suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând 15,239 lei/oră;
Luînd în considerare prevederile a11. 42 alin. (4), a11. 43 alin (I), alin. (3), coroborate cu
prevederile a11. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu completările şi modifică1ile ulterioare, pot1ivit cărora
indemnizaţia lunară este În cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia O, stabilit
potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
iar plata indemnizaţiei se face pe pe1ioada valabilităţii ce11ificatului de încadrare în grad de handicap;
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modifică1ile şi completările ulterioare, conform cărnia indemnizaţia
prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă Începând cu luna următoare depunerii cererii şi
încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au
dus la stabilirea dreptului;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. l - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă, majorându-se astfel, la suma de 2550 lei, salariul de bază minim
brut pe ;.tară garantat în plată;
In baza prevederilor Legii nr. 250/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 20/20 I 6 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 20 I 6, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte nomrntive;

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mai I: primaria.salacea@gmail. corn
Coroborate cu prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nom1ative, potrivit
căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa
nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru nr.
153/20 I 7, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu l /4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/20 I 7, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (I) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, se majorează cuantumul privind indemnizaţia
lunară a însoţitorului cu handicap grav, de la suma de 1.386 lei la suma de 1.524 lei, ca urmare a
aplicării dispoziţiilor art. 42 alin. (4), art. 43 alin (1), alin. (3), art. 58 alin. (3) din Legea n r. 448/2006
privind protectia si promovarea dre p tuii lor persoanelor cu handicap, republicată cu completările şi
modificările ulterioare, a prevederilor Anexei 2, Cap. I din Legea - cadru nr.153/20 I 7, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile HG nr. 1071/2021, potrivit tabelului anexat
prezentei dispoziţii.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compa11imentul Financiar
Contabil şi Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa competentă în
materie.
Art.4. Dispoziţia se comunică Primarului comunei Sălacea, Compartimentului Financiar
Contabil, Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.
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HORV , TH BELA
Contrasemnează
Secretar general al cornu ei s7~1acea,

Anexă la dispoziţia nr. 10 din data de 17.01.2022, privind stabilirea
cuantumului indemnizatiei lunare pentru persoane cu handicap grav
incepand cu 01 ianuarie 2022, conform HG nr. 1071/2021, după cum
urmează:

1
2

Nr.
crt.

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numele siprenumele
C A D A R JUDITH
TEREZHORVATH
GABRIELLA
KISDEDIMRE
KOVACS ANA
KOKOVICS MONIKAANDREA
MATE KONRAD
MESZAROS
PARESCHIVA
NAGY
ELISABETAIULIANA
NAGYIMRE
NYEKI IOAN
PINTER M A R I A
PINTER ELISABETA
SARKADI VILMOS
S O M O G Y I JANOS
V A R G A FRANCISC
V A R G A JOZSEF

2660909051090
2420323052858

Suma acordata cu D A T A
DE Ol ianuarie 2022
1524
1524

1790219052905
2281220052861
2801008055062

1524
1524
1524

1911108054761
2320606052868

1524
1524

2341004052876

1524

1600706052854
1660521052888
2520210052865
2400715052864
1780523052886
1811108054765
1750415052861
1561217052874

1524
1524
1524
1524
1524
1524
1524
1524

CNP

PRIMAR,
H O R V A T H BELA

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 227 din 17.01.2022

REFERAT

privind propunerea de stabilire a cuantumului indemnizaţiei lunare a însoţitorului cu
handicap grav, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022
Având în vedere prevedetile HG nr. 1071 /2021 pentru stabilirea salatiului de bază minim bmt pe
ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuatie 2022, salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (I) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la
suma de 2.550 lei lunar, pentru un program noima] de lucru în medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând 15,239 lei/oră;
Luînd în considerare prevederile art. 42 alin. (4), art. 43 alin (1), alin. (3), coroborate cu
prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea dreplwilor
persoanelor cu handicap, republicată cu completările şi modificările ulterioare, potrivit cărora
indemnizaţia lunară este În cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia O, stabilit
potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salaiizarea personalului plătit din fonduri publice,
iar plata indemnizaţiei se face pe pe1ioada valabilităţii ce1tificatului de încadrare în grad de handicap;
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din HG nr. 268/2007 pentm aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 plivind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificătile şi completările ulterioare, conform cămia indemnizaţia
prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă Începând cu luna următoare depunerii cererii şi
încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au
dus la stabilirea dreptului;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadm n r.153/20 I 7 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ
DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ", CAP. I - Unităţi sanitare, de
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentm personalul de specialitate din
instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 45 - asistentul
personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2022, este în sumă de 2535 lei pentru gradaţia O
corespunzătoare vechimii în muncă, majorându-se astfel, la suma de 2550 lei, salaiiul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
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În baza prevederilor Legii nr. 250/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2016 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea unor te1mene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
Coroborate cu prevederile art. I alin. (3) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor tetmene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit
căruia, prin excepţie de la prevederile alin. (I), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa
nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de I ianuarie 2022 salariile de
bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM
Majorarea, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, a cuantumului privind indemnizaţia lunară
a însoţitorului cu handicap grav, de la suma de 1.386 lei la suma de 1.524 lei, potrivit prevederilor a11.
42 alin. (4), art. 43 alin (I), alin. (3), a11. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, cu modifică1ile şi
completările ulterioare, a prevederilor HG nr. 1071/2021, coroborate cu prevederile Legii - cadru
nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit tabelului anexat prezentului referat.

Racz Andrea
Consilier - ompartiment Asistenţă Socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL BJHOR
CIF 4784300
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 17 ianuarie 2022-

Jf

.-

Privind constituirea Comisia pentru organizarea procedurii de licita/ie privind concesionarea
imohi/11/ui clâdire şi teren situat în sat Otomani nr. 231, comuna Să/acea. C.F. 5113 7, Nr. CAD
51137 şi 51137-Cl în vederea reali=ării unui punct de lucru
În confo1mitate cu prevederile art. 1167 alin 2 şi a11. I I69 din Codul civil, referitoare la contracte,
Văzând Referatul de specialitate cu nr. 234/17.01.2022 întocmit de responsabilul relaţiei cu publicul.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. I OI din 13.12.2021 privind
concesionării prin licitat ie publică a imobilului clădire şi teren, situat în sat Otomani nr. 231, comuna
Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-CI în vederea realizării unui punct de lucru
În temeiul prevede1ilorarr. 196 alin. 1 lit. b) şi art. 317 din O.U.G. nr. 57Î2019 privind Codul
Administrativ al României.
Primarul c01mmei Sălacea,
DISPUNE:
Art. I.- Se constituie Comisia pentru organizarea procedurii de licitaţie p1ivind concesionarea prin
licitatie publică a imobilului clădire şi teren, a Ilar în domeniul public al UA T Sălacea. situat în sat
Otomani nr. 231. comuna Sălacea, C.F. 5 I 137. Nr. CAD 51137 şi 51137-CI în vederea realizării
unui punct de lucrn.- în unnătoarea componenţă:
1.- Nagy Szabolcs Lajos
referent agricol
- preşedinte
2.- Lucia Avram
şef-contabil
- secretar
3. - Ioan Adiian Simon
consilier Relaţii cu publicul
- membru
4. - Szegecs Mignon Imola
consilier
- memb11.1
5. - Reprezentant Ministerul Finanţelor (ANAF Bihor)
- membru
A11.2.- Supleanţii membrilor vor fi: Tatai Laura, consilier - preşedinte, Szucs Gyorgy Aron,
referent cultural - secretar, Barabas Bama. referent mediu - membrn. Sandor Jozsef - casier,
membrn respectiv, reprezentantul desemnat de ANAF Bihor.
Art. 3- Comisia se va întruni în şedinţa publică de deschidere a ofertelor pe data de 20.01.2022, ora
1 I 00 la sediul UAT Comuna Sălacea, localitatea Sălacea nr. 4 7, sala de şedinţă, pentru licitaţia
concesionării imobilului din sat Otomani nr. 231. comuna Sălacea.
Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-Institutia
. Prefectului-Judetul
. Bihor
-Iaidosar

.

P R JMA R;JiliJ/''
Horvăth B61;

Contrasemn ăza.
Secretar general al UAT, Tatai T 1v 1
.... /

PRIMĂRJA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 234 / 17 .O 1.2022

Referat privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor licitaţiei pentru
concesionarea prin licitaţie publică a imobilului clădire şi teren, situat în
sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-Cl
în vederea realizării unui punct de Lucru

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local Sălacea nr. 101
din data de 13.12.2021 prin care consilierii locali au aprobat documentaţia
licitaţiei, inclusiv Caietului de sarcini privind concesionării prin licitaţie publică
a imobilului clădire şi teren, aflat în domeniul public al comunei, situat în sat
Otomani nr. 231, comuna Să la cea, jud. Bihor, Carte Funciară nr. 5113 7, Nr.
CAD 5113 7 şi 5113 7-C 1 în vederea realizării unui punct de lucru ,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, se propune domnului primar al
Comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de
evaluare a ofertelor licitaţiei concesionării prin licitaţie publică a imobilului
clădire şi teren, sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD
5113 7 şi 5113 7-C 1 în vederea realizării unui punct de lucru

Nume: SIMON Ioan Adrian
Funcţia: Consilier relaţii cu publicul

ROMÂNIA,
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Primar,
CIF 4784300

D I S P O Z I Ţ I A NR. 12
Din 19.01.2022
privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite
doamnei KOVACS A N A - pentru persoana cu handicap grav, acordate conform prevederilor Legii
nr. 448/2006
Avand in vedere prevederile:
Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea inregistrat sub nr. 320 din
19.01.2022, prin care propune incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite,
Certificat de deces seria D.11 nr. 572973, eliberat de Primaria comunei Salacea, la data de
14.01.2022 privind pe defuncta KOVACS ANA, decedata la data de 13.01.2022;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.Primarul comunei Salacea,
-

DISPUNE
Art. 1. - Cu data de 01.02.2022 inceteaza plata indemnizatiei lunare acordata, potrivit
prevederilor Legii nr. 448/2006, d-nei KOVACS ANA, în cuantum brut de 2550 lei, net de
1524 lei, avand CNP 2281220052861, în calitate de beneficiar, cu domiciliul in comuna
Salacea, sat Otomani, nr. I 05, judetul Bihor.
Motiv: decesul persoanei incadrata in grad de handicap
Art. 2. - Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin gnJa
referentului social.
un exemplar pentru Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
un exemplar la dosarul personal;
- un exemplar la serviciul de contabilitate.-

PRIMAR,
Horvath Bela

Contrasemneaza
SECRET AR GEN RAL,

primaria.salacea@gmail.ro
www.salacea.ro
0259-463-014
Tel.
Tel/fax: 0259-463-275

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDETUL BIHOR
SĂLACEA NR. 47
CF. 4784300
Nr. 320 din 19/01/2022

APROB
Primar,
HoN .o?
REFERAT
privind emiterea dispoziţiei de incetarea acordarii indeminizaţiei
de însoţitor pentru dl./d-nei KOVACS ANA

Având în vedere:
- Certificatul de deces seria D.11 nr. 572973, eliberat de Primaria comunei Salacea, la data
de 14.01.2022;
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si încadrarea în munca a
persoanelor cu handicap republicata;
prevederile Legii nr 53/2003 privind Codul muncii - modificata si republicata,
SE PROPUNE:
Art. 1. lncetarea acordarii a indemnizaţiei de însoţitor pentru d-na KOVACS ANA
persoana adulta cu handicap grav, cu dreptul la asistent personal, domiciliat în localitatea
OTOMANI, nr. 105, CNP 2281220052861 - începând cu data de O1.02.2021, persoana decedata.

INTOCMJT,

