
R O M Â N I A 
Comuna Movila Banului 

Judetul Buzau 
P R I M A R 

  
DISPOZIŢIA  NR.28/29.01.2019 

privind stabilirea  salariului de baza lunar al    asistentilor personali     din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Movila Banului, 

judetul Buzău   
 
Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzău, 
Având în vedere: 
- Referatul de specialitate inregistrat la numarul 473/29.01.2019 
- prevederile  Hotârârii Consilului local Movila Banului nr.  

58/22.12..2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Movila Banului; 

-  prevederile  Hotârârii Consilului local Movila Banului nr. 
8/28.02.2018privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Movila Banului, 
pe anul  2018; 

- prevederile  art.  11, art 12  din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

-  prevederile HG nr. 937/10.12.2018 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 
ianuarie 2019; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene 
-  prevederile  Hotârârii Consilului local Movila Banului nr.  

6/29.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Movila Banului; 

 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind  normele de tehnica  legislativa 
pentru elaborarea  actelor normative , republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare 
În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit a) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și 
completări ulterioare, 

 
 

DISPUNE: 



Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabileste salariu lunar al  
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  comunei Movila Banului, judetul Buzău   
conform anexei nr 1 parte integranta din nprezenta dispozitie 
Art.2 Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului,  
va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, în condițiile și 
termenele prevăzute de lege. 
Art.3 Secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzău, va asigura 
transmiterea prezentei dispoziții autorităților, instituțiillor și persoanelor 
interesate în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
  
                 PRIMAR,                            AVIZAT 
MOISE DORIN ROMICA                                   Secretar delegat          
                                     

                                                                      Iosiv Mirela   
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Anexa	nr	1	la	dispozitia	primarului	nr	28/29.01.2019	

	

	

 
 

 
Tabel nominal cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap  de la 

nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 
 

Nr 
crt 

Numele prenumele asistentului  
 personal 

Salariu lunar 

1  Corbu Mihaita Marinel 2080 
2 Ciobotaru Marius Marian 2080	
3 Durac Florentina 2080	
4 Lazar Daniela 2080	
5 Lucianu Liliana 2080	
6 Oprea Ionel 2080	
7  Papa Georgiana 2080	
8 Radu Violeta  2080	
9 Stroe Gina 2080	
10 Turica Nicoleta 2080	
11 Ursea Maria 2080	
   
   
   
   

 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


