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DISPOZIXIE 
nr. 3/20.01.2020 

privindămodificareaăsalariuluiădeăbaz<ăalădomnuluiăChiriț<ăAlexandru, 
 laănivelulăsalariuluiădeăbaz<ăminimăbrutăpeăYar<ăgarantatăînăplat< 

 

 

 

 

 Primarul Comunei S<b<reni,ăJudeYulăGiurgiu 
  Având în vedere: 
- contractul individual de muncă nr.996/10.02.2017 încheiat între domnul Chiri郡ă Alexandru, în calitate 
de salariat 群i Primăria Comunei Săbăreni, în calitate de angajator, prin reprezentantul legal, domnul 
primar Iosif Viorel; 
- referatul nr.276/20.01.2020 întocmit de secretarul general al Comunei Săbăreni; 
   În conformitate cu prevederile: 
- art.1 alin.(1) din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 
- art.40 alin.(1) lit.c) 群i alin.(2) lit.c), art.41 alin.(2) 群i art.164 alin.(1), alin.(2), alin.(3) 群i alin.(4) din 
Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- art.155 alin.(1) lit.d) 群i alin.(5) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările 群i completările ulterioare, 

 
DISPUNE 

 
  Art.1 Începând cu data de 01.01.2020, se modifică salariul de bază al domnului Chiriț<ă
Alexandru Alexandru , încadrat în func郡ia contractuală de execu郡ie de paznic, grada郡ia 0, în cadrul 
Compartimentului de Deservire, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
respectiv la 2.230 lei brut. 
 
  Art.2  Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art.1, art.7 şi art.11 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare, la autoritatea sau 
instanţa competentă material şi teritorial. 
 

Art.3  Primarul 群i secretarul general al comunei, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. 

 
 
 

              PRIMAR                                                               Contrasemneaz<ădeălegalitate, 
     IOSIF VIOREL                                                          Secretar general al comunei                            

                                                                                                               NICA MIRELA 
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Nr.276/20.01.2020 
 

R E F E R A T 
 
 
 
  Având în vedere contractul individual de muncă nr.996/10.02.2017 încheiat între domnul 
Chiri郡ă Alexandru, în calitate de salariat 群i Primăria Comunei Săbăreni, în calitate de angajator, prin 
reprezentantul legal, domnul primar Iosif Viorel; 
 

În conformitate cu prevederile: 
- art.1 alin.(1) din H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 
- art.40 alin.(1) lit.c) 群i alin.(2) lit.c), art.41 alin.(2) 群i art.164 alin.(1), alin.(2), alin.(3) 群i alin.(4) din 
Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- art.155 alin.(1) lit.d) 群i alin.(5) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
  Luând în considerare faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată este de 2.230 lei. 
 
  軍inând cont de faptul că, la data de 31.12.2019, domnul Chiriț<ă Alexandru, având func郡ia 
contractuală de execu郡ie de paznic, grada郡ia 0 în cadrul Compartimentului de Deservire beneficia de 
salariul de bază brut lunar de 2.080 lei. 
  
  Întrucât salariul de bază al brut lunar al domnului Chiriț<ăAlexandru se încadrează sub venitul 
minim brut pe 郡ară garantat în plată, propunem emiterea dispozi郡iei pentru modificarea salariului de 
bază brut lunar la 2.230 lei, începând cu 01.01.2020. 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

NICA MIRELA 
 


