
ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

DISPOZITIA NR. 201 / 10.03.2022 
pentru modificarea si completarea dispozitiei nr.724/31.12.2021 privind stabilire salariu 

de baza lunar pentru doamna Mitea Sica, 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.1400/09.03.2022 intocmit al compartimentului de Contabilitate 
si Resurse Umane, in conformitate cu prevederile 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, Referat 
nr.727/2022 al Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, HG nr.1071/2021 pentru stabilirea 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, art.59 si art.60 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, Dispozitia 
nr.724/31.12.2021 ;  
  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.I. – Dispozitia nr.724/31.12.2021 privind stabilire salariu de baza lunar pentru doamna 
Mitea Sica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:     
 
1.ART.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
,,Incepand cu data de 03.01.2022 doamna MITEA SICA, asistent personal, gradatia 0, in 
cadrul Primariei comunei Gangiova va beneficia de un salariu de baza lunar in suma de 2550 
lei .” 
 
2.Dupa ART.1 se introduce un nou articol, ART.11, care va avea urmatorul cuprins: 
 
,,Incepand cu luna urmatoare emiterii prezentei dispozitii, diferentele salariale vor fi calculate 
si platite de catre compartimentul Contabilitate si Resurse Umane.” 
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