
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
și trecere la altă gradație superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit.a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
     - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

                                                               P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
      Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2020, cuantumul brut al salariului de bază al doamnei  Roşu C. 
Antonica, asistent personal – nivel studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 1,   în cadrul Primăriei Șopârlița, 
trece la gradația 2, ajungând la salariul de 2.450  lei,  obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de 
bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019.   
 
       Art.2. Prezenta dispoziție poate fi contestată, în termen de 30 zile  de la  data luării la cunoștință, la instanța 
de contencios administrativ sau, după caz, la instanța judecătorească competentă potrivit legii. 
  
       Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanei nominalizate la art.1,compartimentul contabilitate, 
taxe și impozite locale pentru ducere la îndeplinire și Instituţiei Prefectului – Județul Olt.  

. 
    
       P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,  23.01.2020 
Nr. 4 

 
 
 



D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
și trecere la altă gradație superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
      - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
         - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

                                                               P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
      Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2020, cuantumul brut al salariului de bază al doamnei Bădan R. 
Costela - Alexandra, asistent personal – nivel studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 1,   în cadrul Primăriei 
Șopârlița, trece la gradația 2, ajungând la salariul de 2.450  lei,  obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre 
salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019.   
 
       Art.2. Prezenta dispoziție poate fi contestată, în termen de 30 zile  de la  data luării la cunoștință, la instanța 
de contencios administrativ sau, după caz, la instanța judecătorească competentă potrivit legii. 
  
       Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanei nominalizate la art.1,compartimentul contabilitate, 
taxe și impozite locale pentru ducere la îndeplinire și Instituţiei Prefectului – Județul Olt.  

. 
 

    
          P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,  23.01.2020 
Nr. 5 
 



                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
        - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Ududoi  N. Mădălina, asistent personal – nivel 
studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 1, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.334 lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
comunicării, la primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. 
Măsurile dispuse de primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa 
judecătorească competentă potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării 
contestaţiei, conform art. 37 din Legea nr. 153/2017. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
    
     
   P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,  23.01.2020  
Nr. 6 



                                                         D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: majorare drepturi salariale 

și trecere la altă gradație superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 
 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
   - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

                                                               P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Dincă Gh. Ionela - Simona, asistent personal – 
nivel studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 0,  în cadrul Primăriei Șopârlița, trece la gradația 1, ajungând la 
salariul de 2.334  lei,  obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru 
anul 2022 și cel din luna decembrie 2019, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 935/2019. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
comunicării, la primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. 
Măsurile dispuse de primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa 
judecătorească competentă potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării 
contestaţiei, conform art. 37 din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
      
     P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 7 

 



                                                              D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
      -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în 
plată; 
         - prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și 
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
        - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Barcan I. Mariana, asistent personal – nivel studii 
medii, coeficient 1,01, gradaţia 5, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.704  lei, obținut 
prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna 
decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 8 



                                                         D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 
- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
-    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Dăbuleanu Gh. Mioara, asistent personal – nivel 
studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 4, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.637 lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 9 
 
 



                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
      - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, domnul Oprea C. Nicușor, asistent personal – nivel studii 
generale, coeficient 1,01, gradaţia 4, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.637 lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 10 
 



                                                            D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
       - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, domnul Pîrvu Gh. Grigore, asistent personal – nivel studii 
generale, coeficient 1,01, gradaţia 3, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.573 lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 11 
 



                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: majorare drepturi salariale 

 
Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea -Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna  Dorobanțu M. Niculina, asistent personal – 
nivel studii medii, coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.230  
lei, obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 12 

 



                                                            D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Ciobanu G. Mariana , asistent personal – nivel 
studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 3, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.573 lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr.13 

 



                                                           D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: majorare drepturi salariale 

 
Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna  Tîrcă L. Alice-Valentina, asistent personal – 
nivel studii medii, coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.230  
lei, obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 14 

 



                                                             D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: majorare drepturi salariale 

 
Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Iacob I. Doina-Simona, asistent personal – nivel 
studii medii, coeficient 1,01, gradaţia 2, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.450  lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr.15 

 



 

                                                            D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna  Oprea M. Victorina,  asistent personal – nivel studii 
medii, coeficient 1,01, gradaţia 5, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.704  lei, obținut 
prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna 
decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 16 



 

                                                              D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna  Constantin Gh. Doina, asistent personal – nivel studii 
generale, coeficient 1,01, gradaţia 1, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.334  lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 17 



                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna  Munteanu M. Florina-Adriana, asistent personal – 
nivel studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 
2.230  lei, obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și 
cel din luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 18 
 



                                                         D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Pătru C. Sofița,  asistent personal – nivel studii 
profesionale, coeficient 1,01, gradaţia 5, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.704  lei, 
obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din 
luna decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 19 
 



                                                         D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea - Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
               - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

     Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Stana I. Iulica, asistent personal – nivel studii medii, 
coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.230  lei, obținut prin 
majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 
2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 20 
 



D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
și trecere la altă gradație superioară corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit.a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
 - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
     - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

                                                               P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
      Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2020, cuantumul brut al salariului de bază al doamnei  Dinu A. 
Marinela-Laurenția,  asistent personal – nivel studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 0,   în cadrul Primăriei 
Șopârlița, trece la gradația 1, ajungând la salariul de 2.334  lei,  obținut prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre 
salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2019.   
 
    Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
    
       P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 21 
 



                                                           D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
       - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, doamna Dinu P Constanța, asistent personal – nivel studii medii, 
coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.230  lei, obținut prin 
majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 
2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 22 

 



                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare drepturi salariale 
 

Având în vedere:  
- prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată; 

- prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene; 
 -    prevederile art.8 alin. (3) lit. a , coroborat cu art.38 alin. (4) și art.39 alin. (1) din Legea-Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
       - prevederile art. 3 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       -  prevederile art.159 și art.160 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare;  
       - prevederile H.C.L. Şopârliţa nr. 44/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii, pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 ianuarie 2020, domnul Dinu Gh. Ionel, asistent personal – nivel studii 
medii, coeficient 1,01, gradaţia 0, va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum brut de 2.230 lei, obținut 
prin majorarea cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna 
decembrie 2019. 
     Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, la 
primarul comunei Şopârliţa, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 zile calendaristice. Măsurile dispuse de 
primar pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, conform art. 37 
din Legea nr. 153/2017cu modificările si completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 23 



                                           D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: aprobare plată indemnizaţie lunară persoană cu handicap 
Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta                                                  

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamnei Dinu Olimpia,  domiciliată 
în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, va beneficia de o indemnizaţie lunară 
persoană cu handicap grav în cuantum de 1348 lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
                                                         
           P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 29 
 

 
 
 



                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
   În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, domnul Radu C. Ion,                              
domiciliat în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, va beneficia de o indemnizaţie 
lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1348 lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
 

  P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 30 
 
 
 



                                                            D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 
                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Băluță I. Maria,                            
domiciliată în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, va beneficia de o 
indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1.348 lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
  P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 31 



 

                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Ciobanu I. Luminiţa,          
CNP 2620822280028, domiciliată în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, str. Armoniei nr. 
3, judeţul Olt, va beneficia de o indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în 
cuantum de 1.348  lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
   P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 32 



                                                                D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primește pentru 
plata însoțitorului o indemnizație echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradația 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit. d, art.196, alin.1, lit. (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Iorga Nicolina,                      
domiciliată în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, str. Constantin Brâncuși nr. 
15, județul Olt, va beneficia de o indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în 
cuantum de 1.348  lei. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
   P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr.2 8 

 
 



                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 
                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, domnul Ispas Eugen,                          
domiciliat în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, str. Ceairului nr. 12, judeţul Olt, va 
beneficia de o indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1.348 lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
 

        P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 27 
 

 
 



                                                               D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 
                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, domnul Osman Gh. Marin,               
CNP 1500910284365, domiciliat în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, va 
beneficia de o indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1.348  lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
 

          P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 26 
 
 



                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 

 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, domnul Pătru N. Dumitru,                 
domiciliat în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, va beneficia de o indemnizaţie 
lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1.348  lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
 

      P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
Nr. 25 

 
 
 



                                                             D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
Referitor la: majorare indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav 

 
 

 Având în vedere:  
 - prevederile art. 42, alin. 4, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile H.G. nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 
       - adresa nr. 208/09.01.2020 a A.J.P.I.S. Olt; 
       - prevederile  art.43, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
       -prevederile art.58, alin. (3) din Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, (adultul cu handicap vizual grav primeste pentru 
plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal 
gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice); 
     - referatul nr. 150 din 23.01.2020 al compartimentului de specialitate, 
 În temeiul art.155, alin.1, lit.d, art.196, alin.1, lit (b) și art.197, art.198 și art.199 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

                                                       D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, doamna Zidăroiu N. Maria,                  
cu reședința în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, str. Primăverii nr. 9, județul Olt, va 
beneficia de o indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav în cuantum de 1.348  lei. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, 
compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

 
         P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează  pentru  legalitate, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
Șopârlița,23.01.2020  
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