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DISPOZITIA NR. 725 / 31.12.2021 
privind stabilire salariu de baza lunar pentru doamna Nicolae Mimi,  

asistent personal pentru persoana cu handicap grav     
 

 
 
 

  Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
  Avand in vedere referatul nr.6173/31.12.2021 intocmit al compartimentului de Contabilitate 
si Resurse Umane, in conformitate cu prevederile art.1, alin.3 din OUG nr.130/2021 privind 
unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, art.10, Anexa nr.2, pct.3.2., poz.45 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare , art.32, alin.1, lit.a, art.35-41 din Legea nr.448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;  
  In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare : 
 
 
 

D I S P U N E : 
 
 
 
ART.1.Incepand cu data de 03.01.2022 doamna NICOLAE MIMI, asistent personal, 
gradatia 3, in cadrul Primariei comunei Gangiova va beneficia de un salariu de baza lunar in 
suma de 2666 lei . 
ART.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
Legea contenciosului administrativ 
ART.3.Prezenta dispozitie va fi comunicata doamnei Nicolae Mimi, compartimentului 
Contabilitate si Resurse Umane, compartimentului Protectie si Asistenta Sociala, Institutiei 
Prefectului- Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
              
 
       PRIMAR,                         Contrasemneaza pentru legalitate,                                  
  PREDA CRISTACHE                       SECRETAR GENERAL                                    
                                            SADOVEANU IOANA                                                       
 
 
 
 
 



ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.  99  din    31.12.2021 

                                                           PROIECT 
                                                                                                        

  
 DISPOZITIA NR……  / 31.12.2021 

privind stabilire salariu de baza lunar pentru doamna Nicolae Mimi,  
asistent personal pentru persoana cu handicap grav     

 
 
 
 

  Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
  Avand in vedere referatul nr.6173/31.12.2021 intocmit al compartimentului de Contabilitate 
si Resurse Umane, in conformitate cu prevederile art.1, alin.3 din OUG nr.130/2021 privind 
unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, art.10, Anexa nr.2, pct.3.2., poz.45 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare , art.32, alin.1, lit.a, art.35-41 din Legea nr.448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;  
  In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare : 
 
 
 

D I S P U N E : 
 
 
 
ART.1.Incepand cu data de 03.01.2022 doamna NICOLAE MIMI, asistent personal, 
gradatia 3, in cadrul Primariei comunei Gangiova va beneficia de un salariu de baza lunar in 
suma de 2666 lei . 
ART.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
Legea contenciosului administrativ 
ART.3.Prezenta dispozitie va fi comunicata doamnei Nicolae Mimi, compartimentului 
Contabilitate si Resurse Umane, compartimentului Protectie si Asistenta Sociala, Institutiei 
Prefectului- Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
              
 
              
            PRIMAR,                          Avizat pentru legalitate, 
        PREDA CRISTACHE                   SECRETAR GENERAL 
                                               SADOVEANU IOANA 
                                                                           
                                                                                               
 
 
 



 
 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.  6173  din   31.12.2021 
 
 

                                  APROB, 
                                  PRIMAR 

                                PREDA CRISTACHE 
 
 
 

REFERAT 
   
 
    Avand in vedere prevederile art.1, alin.3 din OUG nr.130/2021 privind 
unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, art.10, Anexa nr.2, pct.3.2., 
poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare , art.32, alin.1, lit.a, 
art.35-41 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, va propun 
domnule primar sa emiteti o dispozitie privind stabilire salariu in suma de 2666 
lei, pentru doamna Nicolae Mimi, asistent personal pentru persoana cu handicap 
grav, conform prevederilor legale. 
 
 
 
 

 Compartiment Contabilitate si Resurse Umane, 
Consilier Pitiche Emil 

 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.  6174  din   31.12.2021 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. ………..  / 2021  

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

1 2 3 
Semnarea dispoziției1) …………..….2021  

Comunicarea către prefectul județului2) ………..…….2021  

Aducerea la cunoștință publică3+4) ………………2021  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual3+4) 

………………2021 
 

Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte 
juridice6), după caz 

………………2021 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1)

 art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor 
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   

2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului 
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 

3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.”; 

4)
 art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5)

 art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 
publică.”; 

6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


