
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
-P  R  I  M  A  R - 

D I S P O Z I Ț I A  nr.31 
              Privitor la: - stabilirea salariului de bază minim brut lunar pe țară garantat în plată,  
doamnei Văduva Veronica, C.N.P._____________, asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, gradația 0, începând cu data de 01.01.2022; 
 
              Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
              Având în vedere referatul nr.592 din 31 ianuarie 2022, întocmit de compartiment 
asitență socială și autoritate tutelară, prin care se propune stabilirea salariului de bază minim 
brut lunar pe țară garantat în plată, doamnei Văduva Veronica, C.N.P. _____________, 
asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2022; 
                În conformitate cu dispozițiile art.1 din H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art.47 din Legea nr.317/2021, privind 
bugetul de stat pe anul 2022, precum art.25, art.36 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit  din fonduri publice, cu modificările și completările uletrioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Emite următoarea: 
D I S P O Z I Ț I E    

  
           Art.1 - Începând cu data 01.01.2022, se stabilește salariul de bază minim brut lunar 
pe țară garantat în plată, doamnei Văduva Veronica, C.N.P. _____________, asistent 
personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, de la 2300 lei/lunar brut la 2550 lei 
lunar/brut, la care se adaugă suma de 347 lei, indemnizației de harnă în raport de timpul 
efectiv lucrat. 
             Art.2 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse îndeplinite de către secretarul 
general al comunei prin compartimentul contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe locale. 
             Art.3 –  Dispoziția se comunică: 

- d-nei Văduva Veronica; 
- compartimentului contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe locale; 
- Instituției Prefectului, județul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

ȘIRINEASA, 31 ianuarie 2022 
 

                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
             Primar,                                                              Secretar general comună, 
 
     Ion STREINU                                                             jurist  Paul GH.POPESCU 

 

 

 Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 4; 


