
 
Privind  stabiliurea salariului  d-nului MESAROȘ RĂZVAN-VASILE din BOZNA  nr.133,  

asistent  personal, începând cu data de 01.01.2020. 
 

PRIMARUL COMUNEI TREZNEA. 
 Având în vedere ; 
-  referatul compartimentului de specialitate privind stabilirea indemnizației lunare 
pentru funcțiile de demnitare public și a salariilor brute pentru funcționarii publici , 
personalul contractual și alte servicii de interes local din cadrul primăriei comunei 
Treznea,începând cu data de 01.01.2020 ; 
- prevederile art.38,alin.4, Anexa nr.II, cap.I, pct.3.2, poz.45 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   
- prevederile din  Legea  nr.448 /2006 privind  protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 
- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată;   
 - prevederile art.155, alin.(1), lit.d coroborat cu alin.(5), lit.a din OUG Nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

   In temeiul art.196 alin.1, lit.b din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

DISPUN : 
 

 Art.1 Cu data de 01 ianuarie  2020   d-nul  MESAROȘ RĂZVAN-VASILE din 
BOZNA  nr.133, ca asistent  personal,  gradatia  0, va avea un salariu  brut de  2230  
lei/luna  +  317 lei indemnizație  de hrana, total  2547 lei/lună. 
 Art.2  Împotriva prezentului act administrativ persoana nemulţumită se poate 
adresa,în termen de 30 de zile,instanţei stabilite în conformitate cu art.283-284 din 
Codul Muncii. 
 Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul  Blândaş – 
Igreţ Ioan, secretarul comunei şi  d-na Bogdan Monica,  contabilul primăriei. 
 Art.4  Prezenta dispoziţie se comunică la : 
      -    Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
      -    MESAROȘ RĂZVAN-VASILE; 
      -    www.primariatreznea.ro; 
      -    Compartimentul contabilitate și resurse umane; 
      -    dosar personal ; 
      -    Dosar dispoziţii; 

PRIMAR 
          OROS CRISTIAN                    CONTRASEMNEAZĂ 
       SECRETARUL GENERAL UAT 
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DISPOZITIA Nr.6  

Din  21 ianuarie 2020 
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