
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR   
 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea salariului de bază al  asistenților  personali  ai persoanei cu handicap 

grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane, gradația 0 , angajați  la UAT Gioseni , 
începând cu 13 ianuarie 2021 

 
 Primarul comunei Gioseni , județul Bacău  
 Având în vedere: 
 - referatul nr. 548  din 18.02.2021, al compartimentului RU , 
 - adresa nr.  743   din  03.02.2021 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ;   
 -prevederile H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată;  

-art. I din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 - prevederile art.44 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a)  , precum și art. 196 alin. (1) lit. b)  din  
OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

DISPUNE:  
  
 Art.1. Începând cu data de 13 ianuarie 2021 , salariul  de bază brut al asistenților  
personali  ai persoanei cu handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane, gradația 
0 , angajați  la UAT Gioseni , se stabilește la 2300 lei , reprezentând salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată în anul 2021  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  dispoziţii se încredinţează biroul  
contabilitate  și compartimentul resurse – umane . 

Art.3. Cu drept de contestare conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  

cu modificările si completările ulterioare, după procedura prealabilă.  

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 
 - Instituţiei  Prefectului Judeţului Bacău,  
 - Birou contabilitate , 
 - Compartimentul de asistență socială,  
 - Compartiment resurse – umane (dosarul personal),  
 - Site www.primariagioseni.ro 
 
 
PRIMAR, 
TAMAȘ BERNADIN  
       Contrasemnează pentru legalitate  
       Secretar general comună,  
       Cristina Sandu 
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din    19.02.2021     
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Anexa  

la Dispoziția nr.  27     din 19.02.2021 
 

TABEL  
cu asistenții personali ai persoanei  cu handicap grav, care necesită asistent personal  

angajați ai  UAT Gioseni , gradația 0  
 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi prenumele asistentului personal  

Salariul minim brut  
al  asistentului  

personal   
gradația 0,   
conform  

HG nr. 4/2021 /LEI 

1 Alexandru Maricica 2300  

2 Benchea Veronica 2300 

3 Calara Florentina 2300 

4 Dugeniuk Iosif-Daniel 2300 

5 Duma Maria 2300 

6 Fistos Andreea-Ioana 2300 

7 Gontaru Ionela 2300 

8 Hodea Elena 2300 

9 Holdor Aurora 2300 

10 Paduraru Lucica 2300 

11 Patrasc Maria Ecaterina 2300 

12 Patrasc  Veronica 2300 

13 Raducanu Oana-Alina 2300 

 
 
PRIMAR, 
Bernadin Tamaș  
 
 
         Întocmit, 
         Compartiment RU   
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