
 
 

 
 

cu privire la modificarea 

salariului de bază lunar brut dnei. asistent personal

începând cu data de 1 

privind salarizarea personal

 

Primarul comunei Zăbala,

  

În baza HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe 
garantat în plată. 
În baza prevederilor art. 38 alin.
personalului plătit din fonduri
începând cu luna ianuarie 2020,
O.UG.  1 din 9 Ianuarie  2020 

Ţinând cont de prevederile:

- art. 7, pct. a, art. 10, art. 11, alin. 4, art. 37, alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

              -art. 18 din Legea  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din f
publice. 
             -În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
              -În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/
Codul Administrativ 
 

Se modifică articolul 1 din  38/2020 
personal Teleki Imola-Ildiko , începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr. 90/2020 

 

cu privire la modificarea și completarea dispoziției nr: 38/2020 privind 

salariului de bază lunar brut dnei. asistent personal Teleki Imola

începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Primarul comunei Zăbala, județul Covasna, 

În baza HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe 

alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

2020,  
 

cont de prevederile: 

art. 7, pct. a, art. 10, art. 11, alin. 4, art. 37, alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

art. 18 din Legea  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din f

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

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

Dispune 
 

/2020 privind stabilirea salariului de bază lunar brut dnei. asisten
, începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 

privind stabilirea 

Teleki Imola-Ildiko , 

potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 

ului plătit din fonduri publice 

În baza HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară 

privind salarizarea 
ulterioare, 

art. 7, pct. a, art. 10, art. 11, alin. 4, art. 37, alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind 

art. 18 din Legea  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind 

ă lunar brut dnei. asistent 
, începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 



153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care va avea următorul 
cuprins 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, cuantumul brut al salariului de bază 

al dnei. Teleki Imola-Ildiko asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, 

se majorează cu  1/3 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 

2022 şi cel din luna decembrie 2018, urmând a beneficia de un salariu de bază în 

cuantum de 2230lei, plus 346 lei îndemnizația de hrană. 

 

Celelalte articole rămân neschimbate. 

 
Zăbala 05.02.2020 
 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Fejér Levente                    SECRETAR GENERAL 

        Barabás Réka 

 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu dispoziţii 
1 ex.la primar 
1 ex.la serviciul de contabilitate  
1 ex. persoana vizată 
1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:938/05.02.2020 
 
                                              

Referat 
cu privire la modificarea și completarea dispoziției nr: 38/2020 privind stabilirea 

salariului de bază lunar brut dnei. asistent personal Teleki Imola-Ildiko , 

începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

 
 Având în vedere  prevederile  din  O.UG.  1 din 9 Ianuarie  2020. 
 
Se modifică articolul 1 din  38/2020 privind stabilirea salariului de bază lunar brut dnei. asistent 
personal Teleki Imola-Ildiko , începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 
                                                                              Primar   
                                                                         Fejer Levente 

 
 

 
 


