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ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

 
Dispoziţia nr. 49/2020 

privind stabilirea indemnizației lunare a bolnavei Gerebenes Margit,  începând cu data 

de 1 ianuarie 2020 

 

 

Primarul comunei Zăbala, județul Covasna, 

Având în vedere Referatul cu nr. 647/27.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane 

privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala începând cu data de 01.01.2020, 

potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, 

În baza HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în 
plată. 
          În baza prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
luna ianuarie 2020,  

- 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. 10 şi art. 12, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, 

              -art. 18 din Legea  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 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 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

 

 

D I S P U N E 
 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizația lunară a bolnavei Gerebenes 

Margit va fi în cuantum de 1348 lei. 

Art.2. (1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune contestaţie la primarul comunei 

Zăbala, în termen de 20 de zile calendaristice de la comunicare. 

(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţia adresată primarului 

comunei Zăbala, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, sau după caz, instanţei 
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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 prezentei dispoziţii se însărcinează Compartimentul 

financiar-contabil, impozite şi taxe și compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Zăbala. 

 

Zăbala, la 28 ianuarie 2020 

 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Fejér Levente             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                  Barabás Réka 
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Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:647/27.01.2020 
 
                                              

Referat 
privind stabilirea indemnizației lunare a bolnavei Gerebenes Margit,  începând cu data 

de 1 ianuarie 2020 

 
 

Subsemnatul Fejer Levente , primarul Comunei Zăbala. 
Având în vedere : 

În baza HG 935 / 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în 
plată. 
          În baza prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
luna ianuarie 2020,  

- 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. 10 şi art. 12, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, 

              -art. 18 din Legea  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 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 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizația lunară a bolnavei Gerebenes Margit 

va fi în cuantum de 1348 lei. 

 
 
 
                                                                              Primar 
                                                                         Fejer Levente 

 
 
 


