ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,
tel/fax. 0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIȚIA NR. 7/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
CHIȘBAC ELENA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
CHIȘBAC ELENA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 2, în sumă de 2.450 lei lunar, la care se adaugă indemnizația
de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează sec retar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 8/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
GALAȚĂ SALOMIA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
GALAȚĂ SALOMIA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 4, în sumă de 2.638 lei lunar, la care se adaugă indemnizația
de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
Contrasemnează sec retar general
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 9/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
MIHU ELENA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
MIHU ELENA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru persoana
cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană
în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
Contrasemnează sec retar general
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 10/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
PREJA ELENA-RAFILA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
PREJA ELENA-RAFILA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația
de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează sec retar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 11/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
SCHIAU ELENA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
SCHIAU ELENA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația
de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
Contrasemnează sec retar general
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 12/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
SCHIAU IULIANA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
SCHIAU IULIANA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704
lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
Contrasemnează sec retar general
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 13/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
ISTRATE NIȚA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
ISTRATE NIȚA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru persoana
cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană
în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează sec retar general
Damian Visalon
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DISPOZIȚIA NR. 14/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
ISTRATE MARINELA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
ISTRATE MARINELA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 3, în sumă de 2.573 lei lunar, la care se adaugă indemnizația
de hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda
proporțial cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la
sediul ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa
Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea soluționării contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează sec retar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
DV/DV.ex.4.II/B/1.
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DISPOZIȚIA NR. 15/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
ISTRATE RAFILA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul
plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
ISTRATE RAFILA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru persoana
cu handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană în
valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda proporțial
cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la sediul
ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea soluționării
contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează secretar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
DV/DV.ex.4.II/B/1.
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DISPOZIȚIA NR. 16/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
CIBU VIORICA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul
plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna CIBU
VIORICA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru persoana cu
handicap grav, gradația 5, în sumă de 2.704 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană în
valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda proporțial
cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la sediul
ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea soluționării
contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează secretar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
DV/DV.ex.4.II/B/1.
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DISPOZIȚIA NR. 17/2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a doamnei
VASIU ADRIANA-SALOMIA, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul
plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru doamna
VASIU ADRIANA-SALOMIA, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru
persoana cu handicap grav, gradația 0, în sumă de 2.232 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de
hrană în valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda proporțial
cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la sediul
ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea soluționării
contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează secretar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
DV/DV.ex.4.II/B/1.
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DISPOZIȚIA NR. 18/2020
privind stabilirea cuantumului brut al salariului lunar a domnului
IANCU SORIN, începând cu data de 1 ianuarie 2020
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română judeţul Alba;
Luînd în considerare:
- Referatul nr. 324 din 31.01.2019, al compartimentului financiar - comntabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul
plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr. 63/31.07.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual precum și indemnizatiile
,pentru persoanele cu handicap grav;
Avand in vedere prevederile:
- art. 18 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (4), anexa II, cap. I, punctul 3, 3.2 poziția 45 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;

- art. 37 alin. (1) lit. a) și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , emit prezenta,
DISPOZIŢIE
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se stabilește salarul lunar pentru domnul
IANCU SORIN, încadrat în funcția contractuală de execuție de asistent personal pentru persoana cu
handicap grav, gradația 0, în sumă de 2.232 lei lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană în
valoare de 347 lei;
Art.2. Indemnizația stabilită potrivit art. 1 din prezenta dispoziție, se va acorda proporțial
cu timpul lucrat în luna anterioară și cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 3. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la sediul
ordonatorului de credite în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării.
(2) Ordonatorul de credite soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii aceseia;
(3) Împotriva modului de soluționare, persoana nemulțumită se poate adresa Instanței
de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea soluționării
contestației;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, persoanei în cauză, compartimentului financiar –
contabil, un exemplar la dosar; se va posta pe pagina de web a primăriei.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2020
PRIMAR,
Contrasemnează secretar general
HĂPRIAN VISARION
Damian Visalon
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