
R O M Â N I A  
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA  CALAFINDESTI 
P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 31 din 01 .02.2022 
privind stabilirea  salariului de baza coform H.G.R. nr. 1071/2021 al numitei ANDREI SILVIA asistent 

personal- angajat contractual în cadrul  U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava  
 

ADRIAN FRINCU, primarul comunei Calafindesti, judeţul Suceava, 
Având în vedere: referatul secretarului general al comunei Calafindesti, înregistrat sub nr.731 din 

01.02.2022; 
În baza :  
- prevederilor art.1 din H.G.R. nr. 1071/2021  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata; 
- Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G.R  nr. 268/2007 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- H.G.R. nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, 
drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Vazand: 
           -Adresa nr. 2585/18.01.2022 a Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Suceava ; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1), lit.d), alin.(5), lit.e), art. 196 alin.(1) lit.(b) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul  administrativ, cu completarile  ulterioare,  

D I S P U N : 
 

Art.1. Începând cu data de 01 ianuarie 2022,  pentru numita ANDREI SILVIA identificata cu CNP 
******************, domiciliata in comuna calafindesti, judetul Suceava avand functia de asistent personal al 
perosoanei cu handicap grav, gradatia de vechime 0, se majoreaza salariul de baza in cuantum lunar brut de 
**** lei pentru un program complet de lucru de 8 ore/zi; 

Art. 2. (1) Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul de asistenta sociala, 
copartimentul  de contabilitate si responsabilul cu resurse umane din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Calafindesti;  

            (2) Asistentul social va comunica prezenta, persoanei prevazuta la art. 1 si va intocmi actul 
aditional la contractul individual de munca al asistentului personal mentionat la art. 1 , in vederea aplicarii 
noului cuantum brut de salarizare; 

Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Tribunalul Suceava, Secția civilă de contencios 
administrativ, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art.4.Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general  persoanei in cauza, 
compartimentului financiar- contabil si  Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru exercitarea controlului 
de legalitate . 
                                                                             P R I M A R, 

                                                            Adrian FRINCU 
Contrasemneaza 

               Secretar general ,                                                                                                                                                                                           
    CUCU Ana Florentina 

                                                                                                                                          
  

CALAFINDESTI, 01.02.2022                                                              Vizat CFP 
 NR.31                                                                                     Ciobanu Mirela Carmen 
                                                                                 01.02.2022 
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