
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E

privind acordarea sporului de vechime în muncă doamnei LUNGU MARIANA, având funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav, începând cu 01.02.2018

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 

judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 1081 din 21.02.2018; 
în baza prevederilor:

- art. 10, art.37 şi 38 alin.3 litera „a” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

-art.7 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene;

-art. I din H.G.nr.846/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.37 alin.l din Legea nr.448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c”, „d” şi „e”, alin. (4) fit. „a”, art. 68 alin. (I) şi cele 
ale art. 115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulteriore;

D I S P U N :
Art.l. (1) începând cu data de 01.02.2018, se aprobă acordarea sporului de vechime în muncă 

corespunzător gradaţiei 3, doamnei LUNGU MARIANA, având funcţia de asistent personal pentru 
persoană cu handicap grav Lungu Dorel, conform poziţiei nr. 3 din anexă, care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie.

Art. 2 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de competenţa 
ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile 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 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.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi
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ROMÂNIA 
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Nr.1081 din 21.02.2018

Referat,

\ >

*■

Domnule Primar,

Conform art.37 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare Pe perioada îngrijirii şi 
protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul 
personal are următoarele drepturi:
a) salariu stabilit potrivit prevederilor Letzfi - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din funduri publice: "

în baza prevederilor art. 38 alin.3 litera ’V  din Legea nr.153/2017 cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri 
salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor 
de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, 
premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat 
pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care 
personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

Conform prevederilor art.7 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene:pentru personalul 
plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie se 
stabileşte în conformitate cu prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 846.2017 pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentului de 
majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) dîn Leaea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

In baza calculelor făcute pentru salariul unui asistent personal rezultă că: la salariul de 
bază existent în plată în luna decembrie 2017 a fost de 1450 lei x 25 % -  1812, 5 lei. la care 
acordă sporul de vechime aferent fiecărui asistent personal, conform art. 10 din Legea 
nr.153/2017 cu modificările şi completările ulterioare.

Stabilirea salariilor de bază sunt prevăzute conform anexei.

Referent, 
Asistent social 

Dorofticsei «Mihaclaicsei JVlihnc



Nr crt Numele şi prenumele Salariu de bază 
acordat în luna 
decembrie 2017

Salariu de 
bază rezultat 
în urma 
aplicării Legii 
153/2017

SPOR DE VECHIME 
CONFORM TRANŞGOR

SALARIU
REZULTAT

0 1 2 3 4

1 URSU LAURA MON1CA 1450 1812 136 1948
2 POLOCHAN FELIC1A 1450 1812

233
2045

•T LUNGU MARIANA f 450 1812 - L____________̂
335 2147

4 ZANCU GEORGETA 1450 1812 388 2200

întocmit, Vizat CFP,


