PRIMĂRIA COMUNEI BOD

Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
din 26.11.2020
DISPOZIȚIE nr. 263

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea salariului de bază
al doamnei Anisia-Iuliana VANCEA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
PRIMARUL COMUNEI BOD

Având în vedere:
▪ Referatul de motivare nr.25869/26.11.2020, întocmit de Magdalena Varga, Inspector Resurse
Umane – Serviciu Economic;
▪ Prevederile HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată;
▪ Prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ HCL nr. 5 din 30.01.2020 privind activitatea asistenților personali cu handicap desfășurată în
semestrul II, perioada 01.07.2019-31.12.2019 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a
Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele
cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor
persoanelor cu handicap în anul 2020;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ:
DISPUNE:

Art.1 Se aprobă schimbarea gradației de vechime în muncă, a doamnei Anisia-Iuliana VANCEA,
corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 1 la 2 și modificarea salariului de bază brut de la 2335
RON la 2452 RON, începând cu data de 01.12.2020.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse
Umane.
Vizat pentru legalitate,
PRIMAR,
Secretar general,
Sergiu ARSENE
Daniela-Laura AXENIE
VIZĂ CFPP
Maria-Daniela GAVRILOIU
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar - Primar
1 exemplar – Anisia-Iuliana Vancea
1 exemplar - Compartiment Resurse Umane
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
P a g i n ă 1|2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar – Primar
1 exemplar – Dosar concurs
1 exemplar – Membrii comisiilor
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
P a g i n ă 2|2

