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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 7
din data de 19 ianuarie 2021
Privind stabilirea salariului lunar al d-nei JURAVLE OTILIA-EUNICE asistent personal al persoanei cu
handicap
Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad,
Având în vedere:
- prevederile art 1 din HGR Nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;
- prevderile art.37 alin.1 lit a din Legea 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile ar.18 alin.1 și 2 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art.1 alin.4 din OUG 226/2020 care stipulează ”prin derogare de la Legea-cadru nr.

153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea indemnizatiei de hrana se
mentine la nivelul din anul 2020” ;
- prevederile 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 cuprinsul O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021, se stabileşte salariu lunar al d-nei JURAVLE OTILIA având
funcţia contractuală de executie - asistent personal al persoanei cu handicap, nivelul studiilor M,
gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 0, în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vărădia de Mures în sumă de 2.300 lei/lună.
Art.2. La salarul de bază se adaugă indemnizația de hrană în valoare de 347 lei/lună, care se va
acorda proportional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară și cu respectarea prevederilor art.11 alin.4
din Legea 153/2017.
Art.3. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face contestaţie în
termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ.
(2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Vărădia de Mures, nr.126, jud Arad.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al comunei si
Compartiment buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mures.
Art.5. Prezenta se comunica cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad;
- d-nei JURAVLE OTILIA;
- Compartimentul buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de MureŞ.
P R I M A R,
CRINA-MELANIA MICULIŢ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LACRIMIOARA LUPUTIU

