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PRIMARULăCOMUNEIăS;B;RENI,ăJUDEXULăGIURGIU 

             Având în vedere: 
-Referatulăîntocmitădeăsecretarulăcom.ăS<b<reniăînreg.ăsubănr.555/31.01.2020; 
-art.ă37ăalin.ă1ă lit.ă aădinăLegeaă488/2006ăprivindăprotecțiaă șiăpromovareaădrepturilorăă
persoanelorăcuăhandicap,ărepublicat<,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
-pct. 3 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 
pentruămodificareaă șiă completareaăOUGănr.ă57/2015ăprivindăsalarizareaăpersonaluluiă
pl<tită dină fonduriă publiceă înă anulă 2016,ă prorogareaă unoră termene,ă precumă șiă uneleă
m<suriă fiscal-bugetareă șiă pentruămodificareaă șiă completareaă unoră acteă normative,ă cuă
modific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
-art.ă38ăalin.ă4ădinăLegeaăcadruănr.ă153/2017ăprivindăsalarizareaăpersonaluluiăpl<titădină
fonduri publice,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
-art.ă 34ă alin.ă 1ă dină OUGă nr.ă 114/2018ă privindă instituireaă unoră m<suriă înă domeniulă
investițiilorăpubliceășiăaăunorăm<suriăfiscal-bugetare,ămodificareaășiăcompletareaăunoră
acteănormativeășiăprorogareaăunotătermene 
-art. 45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-art.ă 155ă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă șiă alin.ă (5)ă lită e)ă dină O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare,emiteăurm<toarea 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 
     ART. 1. – Începândăcuălunaăianuarieă2020ăseăstabilesteăsalariuluiădeăbaz<ăalăd-lui/d-
neiăPotopăNuțaăangajatăinăcadrulăPrimariei Sabareni ca asistent personal al persoanei 
cuăăhandicapăălaăsumaădeă2703ăleiăgradațieă5. 
    Art.2   Cuăaceeașiădat<,ăoriceăalteădispozițiiăcontrareăîșiăînceteaz<ăaplicabilitatea. 
   Art.3  PrezentaădispoziYieăpoateăfiăcontestat<ăconformăart.1,ăart.7ăşiăart.11ădinăLegeaă
nr.ă554/2004ăaăcontenciosuluiăadministrativ,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare,ă
laăautoritateaăsauăinstanYaăcompetent<ămaterialăşiăteritorial. 
    Art.4  Primarulășiăsecretarulăgeneralăalăcomunei,vorăduceălaăîndeplinireăprevederile 
prezenteiădispoziYii. 
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Nr.555/31.01.2020 
 

R E F E R A T 
 
 
  În conformitate cu prevederile: 
-art.ă 37ă alin.ă 1ă lit.ă aă dină Legeaă 488/2006ă privindă protecțiaă șiă promovareaă drepturilorăă
persoanelorăcuăhandicap,ărepublicat<,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
-pct. 3 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru 
modificareaă șiă completareaă OUGă nr.ă 57/2015ă privindă salarizareaă personaluluiă pl<tită dină
fonduriă publiceă înă anulă 2016,ă prorogareaă unoră termene,ă precumă șiă uneleă m<suriă fiscal-
bugetareă șiă pentruă modificareaă șiă completareaă unoră acteă normative,ă cuă modific<rileă șiă
complet<rileăulterioare; 
-art.ă38ăalin.ă4ădinăLegeaăcadruănr.ă153/2017ăprivindăsalarizareaăpersonaluluiăpl<titădinăfonduriă
publice,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
-art. 34 alin. 1 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unorăm<suriăînădomeniulăinvestițiiloră
publiceă șiă aăunorăm<suriă fiscal-bugetare,ămodificareaășiă completareaăunorăacteănormativeășiă
prorogarea unot termene 
-art. 45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-art.ă155ăalin.ă(1)ălit.ăd)ășiăalin.ă(5) lit e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
  Avândă înăvedereăfaptulăc<ă laădataădeă31.12.2019ăsalariulădeăbaz<ăbrută lunarăală asistentuluiă
personalăalăpersoaneiăcuăhandicapăgrav,ăgradațiaă0ăeraădeă2080 lei. 
 Luândăînăconsiderareăfaptulăc<,ăîncepândăcuă1ăianuarieă2020,ăsalariileădeăbaz<ăseămajoreaz<ă
cuă1/3ădinădiferențaădintreăsalariulădeăbaz<,ăprev<zutădeălegeăpentruăanulă2022ășiăcelădinălunaă
decembrieă2019,ăașaăcumăreieseădinătabelulădeămaiăjos: 
Asistent 
personal 
al 
persoanei 
cu 
handicap 
grav 
 
 
 

Gradațiaălaă
01.01.2020 

Salariul 
deă baz<ă
brut 
pentru 
anul 2022 

Salariul de 
baz<ă brută
la 
31.12.2018 

Salariul de 
baz<ă brută
la 
31.12.2019 

1/3 din 
diferențaă
dintre 
salariul de 
baz<,ă
prev<zută
de lege 
pentru 
anul 2022 
șiă celă dină
luna 
decembrie 
2019 

Salariul de 
baz<ă brută
la 
01.01.2020 

Gadațiaă0 2535 1900 2080 152 2232 
Gadațiaă1 2725 1943 2139 195 2334 
Gadațiaă2 2861 2040 2245 205 2450 
Gadațiaă3 3004 2143 2358 215 2573 
Gadațiaă4 3079 2196 2417 221 2638 
Gadațiaă5 3156 2251 2477 226 2703 



 
 
 
 
Astfel,ăîncepândăcuă01ăianuarieă2019,ăsalariulădeăbaz<ăbrutăalăasistentuluiăpersonalăînăfuncțieă
deăgradațiaădeăvechimeăînămunc<ăvaăaveaăurm<toareleăvalori: 

- Gradațiaă0ă(0-3 ani) -2232 
- Gradațiaă1ă(3-5 ani) -2334 
- Gradațiaă2ă(5-10 ani) -2450 
- Gradațiaă3ă(10-15 ani) -2573 
- Gradațiaă4ă(15-20 ani) -2638 
- Gradațiaă5ă(ăpesteă20ăani)ă-2703 
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