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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SA. UD 

COMUNA LECHINTA 
PRIM AR 

DISPOZITIE 
privincl majorarea salariului de baza, incepand cu 1 ianuarie 2022, cu 

sporul de 7% pentru desfa~urarea activitatii in conclitii deosebite ,clomnului 
Andreica Petrica- asistent comunitar in caclrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Lechinta 

Primarul Comunei Lechinta; 
Avand in vedere: 
-Referatul nr.962 din 08.02.2022, cu propunerea de majorare a salariului de 

baza , 'incepand cu 1 ianuarie 2022 ,cu 7% conform art.unic.lit.C.pct.2 din Anexa 
8 la Regulamentul-Cadru,aprobat prin H.G.nr.153/2018, de care va beneficia 
domnul Andreica Petrica-asistent comunitar Ill cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Lechinta; 

-Adresa cu nr.1100 din 26.01 .2022 a Directiei de Sanatate Publica a Judetului 
Bistrita-Nasaud,'inregistrata la Primaria Lechinta sub nr.649/26.01.2022 cu privire 
la majorarea salariului de baza , 'incepand cu I ianuarie 2022, cu 7%; 

in conformitate cu prevederile: 
-art.38 alin.(3) lit.b) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, modificata ~i completata prin Legea nr.79/2018, privind 
aprobarea Odonanatei de Urgenta a Guvernului nr.91/2017, pentru modificarea ~i 
completarea Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 

-a1t. unic.lit.C.pct.2 din Anexa 8 la Regulamentul-Cadru,aprobat prin 
H.G.nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru 
conditii de munca prevazut in art.7 alin.(1) lit.h) cap.II, anexa nr. II la Legea-cadru 
m. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare precum ~i a conditiilor de acordare a 
acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate ~i asistenta 
sociala" · 

' In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lite) ~i art. 196 alin. (1) lit. ,,b" din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

DIS PUN: 



Arf.1.lncepand cu data de 1 ianuarie 2022 se majoreaza salariul de baza cu 
sporul de 7% (pentru activitati care se desfa~oara 1n condilii deosebite,cum ar fi 
strcs sau rise), conform art.unic.lit.C.pct.2 din Anexa 8 la Regulamentul
Cadru,aprobat prin H.G.nr.153/2018, domnului Andrei ca Petrica-asistent 
comunitar, gradatia 5,studii postliceale ill cadrul aparatului de spccialitate al 
Primarului comunei Lechin\a,beneficiind de un salariu de: 

- Salar baza pentru anul 2022 - 48561ei/luna ,la care se adauga sporul de 7% 
,avand un salar de 5196 lei ; 

Art.2. Contestatiile in legatura cu stabilirca salariului de baza este de 
competenta ordonatorului de crcdite ~i se depune ill termen de 20 de zile 
calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drcpturilor 
salariale, la sediul ordonatorului de credite. Impotriva masurilor luate persoana 
nemultumita se poate adresa instantei de contecios administrativ in tcrmcn de 30 
de zile de la data comunicarii soJutionarii contestatiei. 

Art.3.Cu ducere la 1ndeplinire a sarcinilor prezentei dispozitii se 
incredintcaza primarul comunei Lechinta ~i biroul buget- contabililate si resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta. 

Ai·t.4.Prezenta dispozitie se comunica cu: 
-Instituiia Prefectului- Judetului Bistrita-Nasaud; 
-Biroul buget- contabilitatc din cadrnl Primariei Comunei 
Lechinta; 

-Persoana nominalizata la art.1 din prezenta dispoziiie. 

PRIMAR, 

Ing.Florian Rdm~o:::Baniel 

Nr.44 
Data:08.02.2022 

Contrasemneaza sccrctar 
General u.a.t., 
Hane~ Rodica 
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