
ROMÂNIA 
COțUNAăD;NICEI 
JUDETUL VALCEA 
-PRIMAR- 

DISPOZITIA NR. 22 
Privitorălaă:ăstabilireaăsalariuluiălunarădeăbaz<ăpentruădoamnaăTRANECIăAUREȚIAăpersonală

contractualăînăcadrulăPrim<rieiăD<nicei,ăînăfuncМiaădeăasistentăpersonal 
 
 PIRNECI DUMITRU, Primarul comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea; 
 Având in vedere Referatul compartimentului contabilitate înregistrat la nr. 
153/11.01.2022 群i Anexa la referatul de stabilire a salariilor de bază; 
 軍inând cont de prevederile: 

•  Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările 群i completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului Nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
郡ară garantat în plată; 

  În temeiul art.196, alin. (1) lit. b) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
emit următoarea: 
 
           DISPOZIЛIE: 
 
 
  Art.1 . Începând cu data 01.01.2022 se stabile群te salariul lunar de bază al al doamnei 
TRANECI AURELIA, personal contractual, având func郡ia de asistent personal pentru persoana 
cu handicap grav POPESCU AURELIA, după cum urmează: 
 Salariu de bază în cuantum de 2550 lei/lunar; 
 Spor de vechime în cuantum de 472 lei/lunar; 
 Indemnizatie hrana in cuantum de 347 lei/lunar 
 Total salariu brut 2550+472+347=3369 lei/lunar. 
 Art.2.  Prevederile prezentei dispozi郡ii pot fi contestate în termen de 5 de zile 
calendaristice de la comunicare la institu郡ia emitentă, 群i în termen 30 de zile de la solu郡ionarea 
contesta郡iei, pe calea contenciosului administrativ – la instan郡a competentă, dacă persoana nu 
este mul郡umită de solu郡ia contesta郡iei. 

Art.4.  Dispozi郡ia se comunică:                      
-     Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea; 
• Responsabilului REVISAL; 
• Compartimentului contabilitate; 
• Compartimentului de asisten郡ă socială; 
• Doamnei TRANECI AURELIA. 

 
PRIMAR,                          CONTRASEțNEAZ;, 
PIRNECI DUMITRU                      SECRETAR GENERAL UAT DELEGAT, 
                      VOIMAN IONUT NARCIS 
 
 
       D;NICEIă:ă13.01.2022 



 
 
 
ROMÂNIA 
COțUNAăD;NICEI 
JUDETUL VALCEA 
-PRIMAR- 

DISPOZITIA NR. 23 
Privitorălaă:ăstabilireaăsalariuluiălunarădeăbaz<ăpentruădomnulăTRANECIăGHEORGHEă

personalăcontractualăînăcadrulăPrim<rieiăD<nicei,ăînăfuncМiaădeăasistentăpersonal 
 
 PIRNECI DUMITRU, Primarul comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea; 
 Având in vedere Referatul compartimentului contabilitate înregistrat la nr. 
153/11.01.2022 群i Anexa la referatul de stabilire a salariilor de bază; 
 軍inând cont de prevederile: 

•  Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările 群i completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului Nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
郡ară garantat în plată; 

  În temeiul art.196, alin. (1) lit. b) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
emit următoarea: 
 
           DISPOZIЛIE: 
 
 
  Art.1 . Începând cu data 01.01.2022 se stabile群te salariul lunar de bază al domnului 
TRANECI GHEORGHE personal contractual, având func郡ia de asistent personal pentru 
persoana cu handicap grav TRANECI MARIA, după cum urmează: 
 Salariu de bază în cuantum de 2550 lei/lunar; 
 Spor de vechime în cuantum de 625 lei/lunar; 
 Indemnizatie hrana in cuantum de 347 lei/lunar 
 Total salariu brut 2550+625+347=3522 lei/lunar. 
 Art.2.  Prevederile prezentei dispozi郡ii pot fi contestate în termen de 5 de zile 
calendaristice de la comunicare la institu郡ia emitentă, 群i în termen 30 de zile de la solu郡ionarea 
contesta郡iei, pe calea contenciosului administrativ – la instan郡a competentă, dacă persoana nu 
este mul郡umită de solu郡ia contesta郡iei. 

Art.4.  Dispozi郡ia se comunică:                      
-     Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea; 
• Responsabilului REVISAL; 
• Compartimentului contabilitate; 
• Compartimentului de asisten郡ă socială; 
• Domnului TRANECI GHEORGHE. 

 
PRIMAR,                          CONTRASEțNEAZ;, 
PIRNECI DUMITRU                    SECRETAR GENERAL UAT DELEGAT, 
                      VOIMAN IONUT NARCIS 



 
 
       DĂNICEI : 13.01.2022 
 
 
 


