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privind modificare drepturi salariale pentru  CHIȘBAC ELENA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
           -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
          -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea 
nr. 448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
        - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 

DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
CHIȘBAC ELENA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu 
handicap, astfel: 

 salar brut – 1554 lei/lună, 
 salar net  – 1137 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 1, precum și 
recuperarea sumei de 624 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie 2016 – 
mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie 2016 – 
mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie  se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Chișbac 
Elena – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                          
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privind modificare drepturi salariale pentru  CIBU MARIA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
CIBU MARIA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu handicap, 
astfel: 

 salar brut – 1757 lei/lună, 
 salar net  – 1272 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 4, precum și 
recuperarea sumei de 414 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada aprilie  – mai 
2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada aprilie  – mai 
2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie  se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Cibu 
Maria – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                          
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privind modificare drepturi salariale pentru  GALAȚĂ SALOMIA, asistent personal  
 

          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
GALAȚĂ SALOMIA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu 
handicap, astfel: 

 salar brut – 1757 lei/lună, 
 salar net  – 1272 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 4, precum și 
recuperarea sumei de 1434 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie 2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie 2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Galață 
Salomia – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                  
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privind modificare drepturi salariale pentru  HĂPRIAN DORICA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri f iscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
HĂPRIAN DORICA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu 
handicap, astfel: 

 salar brut – 1632 lei/lună, 
 salar net  – 1190 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 2, precum și 
recuperarea sumei de 375 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada martie  – mai 
2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada martie  – mai 
2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Hăprian 
Dorica – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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privind modificare drepturi salariale pentru  MIHU ELENA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
MIHU ELENA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu handicap, 
astfel: 

 salar brut – 1801 lei/lună, 
 salar net  – 1302 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 5, precum și 
recuperarea sumei de 1614 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau,  după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Mihu 
Elena – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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privind modificare drepturi salariale pentru  MIHU MARIA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoane lor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
MIHU MARIA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu handicap, 
astfel: 

 salar brut – 1757 lei/lună, 
 salar net  – 1272 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 4, precum și 
recuperarea sumei de 1434 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Mihu 
Maria – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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privind modificare drepturi salariale pentru  PREJA ELENA-RAFILA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
PREJA ELENA-RAFILA, încadrată în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu 
handicap, astfel: 

 salar brut – 1801 lei/lună, 
 salar net  – 1302 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 5, precum și 
recuperarea sumei de 1614 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Preja 
Elena-Rafila – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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privind modificare drepturi salariale pentru  PUȚAN IOAN, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a domnului 
PUȚAN IOAN, încadrat în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu handicap, 
astfel: 

 salar brut – 1801 lei/lună, 
 salar net  – 1302 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 5, precum și 
recuperarea sumei de 1614 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-lui  Puțan 
Ioan – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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privind modificare drepturi salariale pentru  SCHIAU ELENA, asistent personal  
          Ec. Hăprian Visarion, primarul Comunei Daia Română din județul Alba; 
 Văzând referatul nr. 1624/16.05.2017 întocmit de către inspectorul din cadrul biroului 
financiar - contabil, cu  privire la drepturile de natură salarială a asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizațiilor persoaneor cu handicap grav; 
 Având în vedere prevederile: 
        -  art. 50  din Constituția României, republicată; 
        - art. 1 alin.  H.G.  nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată; 
       -  art. 37 alin. (1) lit. ”a”, art. 42 alin. (4) și art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        - anexa 1, c 4, pct. 2 nr. crt. 50 al Legii  nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 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;   
 În baza dispozițiilor   art. 63 alin. (1), lit. „d” şi alin. 5 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, modificată şi  republicată; 
      În temeiul art. 68 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, modificată şi  republicată, emit prezenta 
DISPOZIŢIE 
 Art.1  (1) Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică drepturile salariale a doamnei 
SCHIAU ELENA, încadrat în  funcția contractuală de asistent personal pentru persoană cu handicap, 
astfel: 

 salar brut – 1801 lei/lună, 
 salar net  – 1302 lei/lună,  

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 5, precum și 
recuperarea sumei de 1614 lei, reprezentând diferență de încasat pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017; 
  (2) Din cauza lipsei de credite bugetare, diferența pentru perioada decembrie  2016  
– mai 2017, va fi plătită în luna iulie 2017.  
 Art.2  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la data luării  la 
cunoştinţă, la sediul ordonatorului de credite, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 10 
zile de la înregistrare. 
  (2) Împotriva actului administrativ de soluţionare a contestaţiei, persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se  comunică: Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba, d-nei  Schiau 
Elena – asistent personal, biroului financiar – contabil, un exemplar la dosar.                                              
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