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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: trecerea doamnei  Stana I Iulica, asistent personal, într-o gradaţie superioară 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 
Având în vedere:  

    - prevederile art. 159, 160 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - prevederile anexei nr. II, cap. I, pct. 3.2.,  nr. crt. 45, art. 38, alin. 3, lit. a și art.39 alin. (1)  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. 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 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; 
    În temeiul art.196, alin.1, lit (b) și art.197, alin.(4), art.198 și art.199, alin.(1) 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 01 aprilie 2020, doamna Stana I Iulica , asistent personal – nivel 
studii generale, coeficient 1,01, gradaţia 0, trece la gradaţia 1. 

Art. 2.  Salariul de bază se stabileşte în cuantum de 2.334  lei  
Art. 3. 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. 4. 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 
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