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D I S P O Z I Ţ I A nr. 13/29.01.2021 

 privind stabilirea salariului de baza, a doamnei VARGA ELISABETA avand funcţia 

contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei comunei Sălacea  

 

Primarul comunei Sălacea, județul Bihor,       
Analizând referatul nr. 468 din 29.01.2021, privind modificarea salariului de baza doamnei 

VARGA ELISABETA avand funcţia contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei comunei 

Sălacea, începând cu data de  15.06.2018; 

Contractul individual de munca inregistrat la Primaria comunei Salacea, in registrul general de 

evidenta a salariatilor, sub nr. 127/14.06.2018; 

Luând în considerare dispozițiile art. 1 din H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit căruia, 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 2.300 lei 

lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră 

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 termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit 

căreia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 

2020; 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 

D I S P U N E: 
 

       Art.1. Se anuleaza Disozitia cu nr. 5 din 18.01.2021. 
       Art.2  Se stabilește, începând cu data de 13 ianuarie 2021, pentru doamna VARGA Elisabeta, ce 

ocupă funcţia contractuală de asistent personal, Cod COR 532203, salariul de bază corespunzător 

gradației aferente tranșei de vechime în muncă 0, în suma de 2.300 lei, conform prevederilor H.G. nr. 

4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă 

indemnizația de hrană în sumă de 346 lei, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna 

anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din OUG nr. 226/2020. 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează secretarul general al 

comunei Sălacea, Compartimentul Financiar Contabil și Compartimentul Asistență Socială din cadrul 

Primăriei comunei Sălacea. 

           Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a 

contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie. 

           Art.4. Prezenta dispozitie se comunică doamnei VARGA Elisabeta, dosar personal, Primarului 

comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Asistență Socială şi Instituţiei 

Prefectului –Judeţul Bihor.                                                                                                              

  VIDA ATTILA-JOZSEF 
 

                                                       Pt. PRIMAR,                          Contrasemenaza, 

                                                                         Secretar general 

                            TATAI Tibor 


