ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.___2__/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI BANCIU ROMELIAVERONICA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 1
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Banciu Romelia- Veronica,
incadrata ca asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 1, se stabileste in suma de 2.334
lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel
Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR.__3___/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI CIRCEL FLAVIAGABRIELA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 0
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.1, alin 1 din Hotararea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020 , salariul de baza lunar al d-nei/dl Circel Flavia- Gabriela, incadrata ca asistent
personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 0, se stabileste in suma de 2.232 lei/luna.

Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana
Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

in cadrul

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.__4___/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI DANCIU RALUCAMARIA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 3
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Danciu Raluca-Maria, incadrata ca
asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 3, se stabileste in suma de 2.573 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana- referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.__5___/2019
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL
D-NEI/D-LUI FAUR ALINA-MARIA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL
AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV GRADATIA 2
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Faur Alina-Maria incadrata ca
asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 2, se stabileste in suma de 2.450 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.
PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.__6___/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI GAFENCU
FLORICA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 4
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Gafencu Florica incadrata ca
asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 4, se stabileste in suma de 2.638 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.__7__/2019
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI IRIMIE SIMONAELENA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 3
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020 , salariul de baza lunar al d-nei/dl Irimie Simona-Elena, incadrata ca
asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 3, se stabileste in suma de 2.573 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana- referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.___8__/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI NEAGA MIRELAFANICA INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
GRADATIA 3
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Neaga Mirela- Fanica, incadrata ca
asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 3, se stabileste in suma de 2.573 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR.__9___/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI OLAR VASILE
INCADRAT CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV GRADATIA 5
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Olar Vasile , incadrat ca asistent
personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 5, se stabileste in suma de 2.703 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.

PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel

Tomesti 14.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR._10 ____/2020
PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR AL D-NEI/D-LUI PISAU ADRIANA
INCADRATA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV GRADATIA 2

PRIMARUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere Referatul d-nei Simedrea Mariana, referent in cadrul compartimentului buget ,
finante , inregistrat sub nr. 51 din 10.01.2020 prin care propune incepand cu luna ianuarie 2020 , stabilirea
salariului de baza lunar al asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav ;
In conformitate cu prevederile art.38 , alin 4 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.37 alin 1
lit a) din Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.1 lit.d,alin.5 lit.e si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
DISPUNE:
Art.1. Incepând cu luna ianuarie 2020, salariul de baza lunar al d-nei/dl Pisau Adriana , incadrata ca asistent
personal al persoanei cu handicap grav ,gradatia 2, se stabileste in suma de 2.450 lei/luna.
Art.2.(1) Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație care este de competenţa ordonatorului de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării le cunoştinţă a actului
administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare.
(4) 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 în scris.
Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispozitii se imputerniceste d-na Simedrea Mariana –referent in
cadrul Compartimentului buget, finante .
Art 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
- Persoanei in cauza.
PRIMAR,
Vasiu Adrian- Viorel
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