
ROMÂNIA 

 JUDETUL GIURGIU 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroatadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMAR  

 

 

DISPOZITIE NR. 1 / 05.01.2022  

Privind stabilirea salariului de baza pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, prin 

majorarea valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat în plată    

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:  

- Referatul nr. 8446/03.01.2022, întocmit de consilier asistență socială din Aparatul de Specialitate al 

Primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, d-na. Păun Mariana Mirela,  privind stabilirea 

salariului asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav, de pe raza comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind stabilirea salariului de baza minim 

brut pe tară garantat în plata pentru anul 2022, dat fiind că valorile salariilor brute stabilite pentru aceștia 

sunt sub nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru anul 2022 ;  

- Prevederile art. 37, alin. (1) din Legea m. 448 / 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 

modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.463 / 2005;  

- Prevederile art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit. ”a”, art. 7, din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

-Prevederile H.G. nr. 1.071 din 4 octombrie 2021pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată;  

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata; 

Prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii republicata cu modificarile ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “c” si “d”  si alin. (5), lit. “e”, alin. (2), lit. “a” din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 ,privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare; 

  

În temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. “b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 

57/2019 ,privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare emite urmatoarea  

 

 

DISPOZITIE  

 

 Art. 1. Începând cu luna ianuarie 2022, se stabileste salariul de baza brut pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prevăzuți în 

anexa la prezenta dispoziție, anexă ce face parte integrantă din prezenta,  prin majorarea până la nivelul 

salariului de baza minim brut pe țară, garantat în plată, respectiv 2550 lei/lună, la care se adaugă 

indemnizația de hrană în cuntum de 347 lei /lună, proportional cu activitatea desfasurată.  

  

Art. 2. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată, iar soluționarea contestațiilor în legătură cu 

stabilirea salariului de bază rezultat ca urmare a reâncadrării, sporurilor, creșterii salariale, premiilor și 
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a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legislative în vigoare este de competența 

ordonatorului principal de credite, în speță a primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 

actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul Primăriei comunei Roata de Jos, județ 

Giurgiu.  

(3) Soluționarea contestației se va realiza în termen de 30 de zile calendaristice. 

(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente potrivit legii, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  

 

  Art. 3. Prezenta dispoziţie are caracter individual si poate fi atacată în condiţiile Legii privind 

contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

  

Art. 4. Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale va proceda la acordarea 

drepturilor salariale ale asistențălor personali, în conformitate cu prevederile articolului 1 al prezentei.   

  

Art. 5. Prezentul act administrativ se comunica persoanelor interesate, Compartimentului 

Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, Compartimentului Autoritate Tutelară, Asistență Socială, 

Arhivă și Instituției Prefectului Județul Giurgiu.  

 

 

 

 

 

Primar                        Contrasemnează Secretar general u.a.t.  

Ghidanac Marin                                                          Alexandrescu Camelia Constanta  

 

 

           Întocmit                                                                                          

Consilier Păun Mariana Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


