
 

 

 

privind stabilirea salariului de baz
începând cu data de 1 

 
Primarul comunei Zăbala, jude

  
 -În baza H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe 
 - În baza prevederilor din art.I alin
și pentru modificarea și completarea unor
 -În baza prevederilor art. I alin 
pentru modificarea și completarea unor
  -În baza prevederilor art.134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 
Administrativ. 
 -În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 
Administrativ. 
 

 
Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2021

Imola-Ildico  - asistent personal al persoanei cu handicap grav
cuantum de 2300 lei, plus 347 lei îndemniza

Art.2.Persoana nemulţumită se poate adresa instan
instanţei judecătoreşti competente potrivit legii în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării soluţionării contestaţiei în scris.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a pr
contabil, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Z
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Dispoziţia nr. 10/2021 

privind stabilirea salariului de bază lunar brut dnei. asistent personal Teleki Imola
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

ăbala, județul Covasna, 

pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plat
alin (2) al O.U.G. nr.226/2020 privind unele

unor acte normative și prorogarea unor termene.
 (4) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele mă

unor acte normative și prorogarea unor termene 
În baza prevederilor art.134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG nr.

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG nr.57/

DISPUNE 

ianuarie 2021, cuantumul brut al salariului de baz
asistent personal al persoanei cu handicap grav, va beneficia de un sa

lei îndemnizație de hrană. 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, sau dup

ti competente potrivit legii în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
ţiei în scris. 

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Compartimentul financiar
i taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Z

   CONTRASEMNEAZ
             SECRETAR GENERAL

        Barabás Réka 

t personal Teleki Imola-Ildico, 

ț ă garantat în plată. 
unele măsuri fiscal-bugetare 

termene. 
măsuri fiscal-bugetare și 
 

nr.57/2019 privind Codul 

57/2019 privind Codul 

cuantumul brut al salariului de bază al doamnei Teleki 
a beneficia de un salariu de bază în 

ei de contencios administrativ, sau după caz, 
ti competente potrivit legii în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

ă Compartimentul financiar-
i taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbala. 

CONTRASEMNEAZ Ă, 
SECRETAR GENERAL  

 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:200/20.01.2021 
 
 
 
 
 

Referat 
privind stabilirea salariului de bază lunar brut dnei. asistent personal Teleki Imola-Ildico, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021 
 
 
 
 -În baza HG 4 / 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată. 
 - În baza prevederilor din art.I alin (2) al O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 
 -În baza prevederilor  art. I alin (4) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul brut al salariului de bază al doamnei Teleki Imola-
Ildico  - asistent personal al persoanei cu handicap grav, va beneficia de un salariu de bază în cuantum de 
2300 lei, plus 347 lei îndemnizație de hrană. 
                                                                           
 
 
Zăbala, 20.01.2021 
 
 
 
 
                                                                               Referent  
                                                                          Hejja Eniko 
 
 

 
 


