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DISPOZIJIE 
privind majorarea salariilor de baza pentru asistentii personali, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta, ca urmare a stabilirii 
nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prin Hotararea 

Guvernului nr. 1071/2021 

Primarul comunei Lechinta , judetul Bistrita Nasaud, 
( Avand in vedere: 

- Referatul nr. 538/21.01 .2022 intocmit de d-na Dunca Adriana, inspector 
superior la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Lechinta; 
In temeiul prevederilor: 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de 
baza minim brut pe tara garantat Tn plata; 

- prevederile Legii-Cadru nr.153 /2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice; 
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal

bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor 

termene, 
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.91/2017 pentru modificarea §i 

completarea Legii-cadru nr. 153/201 7 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, 
- prevederile art.164.alin(1) din legea 53/2003-codul muncii,republicata ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, Legea 317/2021; 
- prevederi le H.C.L. nr. 43/29.09.2021 privind modificarea Organigramei §i a 

Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 
In conformitate cu prevederile prevederile art. 155 alin. (1) lit. ,,d" §i ,,e" alin . 4 
lit.,,a" §i alin. 5 lit. ,,e" din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPOZITIE 

Art.1 . T ncepand cu data de 1 ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de baza 
pentru asistentii personali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta, se majoreaza ca urmare a stabilirii nivelului salariului de baza minim brut 



pe tara garantat in plata, prin Hotararea Guvernului nr. 1071/2021, conform Anexei 
nt. 1, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. Personalul care la data de 1 ianuarie 2022 va avea un salariu mai mic 
decat salariul minim brut pe tara garantat in plata, respectiv de 2.550 lei/luna, 
incepand cu aceeasi data va beneficia de salariul de baza minim brut pe tara stabilit 
la 2.5501ei/luna. 

Art.3. lmpotriva prezentei dispozi\ii persoanele mentionate in Anexa nr. 1, pot 
depune contestatie, iar solutionarea acesteia se va face in conformitate cu pevederile 
art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile ~i complatarile ulterioare. 

Art.4 .. Prezenta dispozi\ie se comunica cu: 
Persoanele nominalizate in Anexa nr. 1 la prezenta dispozitie, 
lnstitu\ia Prefectului judetului Bistrita Nasaud, 
Biroul financiar - contabil ~i resurse umane din cadrul primariei Lechinta, 
Compartimentul de asistenta sociala. 
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