
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA SARATENI 
         PRIMAR 

D I S P O Z I T I E
privind  majorarea salariului de bază domnului  ZAHARIA CONSTANTIN  ,   avand   funcţia de

asistent personal al persoanei cu handicap grav

Primarul Comunei Sarateni ;
Avand in vedere 
     -prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap si prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, aprobate prin HG nr.268/2007,
cu modificarile si completarile ulterioare;
     -prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice;
     -prevederile H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
    -referatul intocmit de secretarul comunei Sarateni cu nr .134/05.02.2021;

În temeiul art.196, alin. (1), lit. b) si alin. (2) din OUG 57/2019 privind codul administrativ.

                                                       D I S P U N E: 

 Art.1. Începând cu data de 13-01-2021  se  stabilește   salariul  de bază    domnului  ZAHARIA 
CONSTANTIN   ,  avand  funcţia de  asistent personal al persoanei cu  handicap  grav,  gradatie 0, noul salariu 
fiind de  2300 lei la care se adauga indemnizatia de hrana in valoare de 347lei .
Art.2 (1) Persoana nemulţumită poate depune  contestaţie în termen de 20 de zile calendaristice de la data  
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
 (2) Ordonatoriul de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
 (3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.
Art.3 – Compartimentul financiar- contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4 -  Prezenta se comunică compartimentului   financiar- contabil, titularului în termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa  ,  prin grija secretarului  comunei.
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