
Nr.9 din 17.01.2020 

P R O I E C T     de   D I S P O Z I Ţ I E 
privind stabilirea salariilor de bază lunare ale  asistenţilor personali , al  mediatorului 

sanitar,precum şi a indemnizaţiilor acordate conform Legii nr.448/2006, 

 începând cu data de 01 ianuarie  2020 

 

 

            Având în vedere prevederile:   

-Art.38,alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art. 45 din Legea nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 ; 

-Art. 43 ,alin.1 din  Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

            Văzând : 

-Referatul nr. 781/17.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane   din cadrul Primariei Comunei    

Bărcăneşti privind stabilirea salariilor de bază lunare ale asistenţilor personali , al mediatorului sanitar  

şi a indemnizaţiilor acordate conform Legii nr.448/2006 , începând cu data de 01 ianuarie  2020 ; 

            În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite următoarea dispoziţie . 
 

           Art.1. Începând cu data de 01 ianuarie 2020 salariile de bază lunare ale asistenţilor personali, 

precum şi cuantumul indemnizaţiilor acordate conform acordate Legii nr. 448/2006,republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare , se stabilesc conform anexelor nr.1 şi nr.2 ,care fac parte 

integrantă din prezenta dispoziţie.  

           Art.2. Începând cu data de 01 ianuarie 2020, salariul de bază lunar al mediatorului sanitar ,  se 

stabileşte conform anexei nr.3,  care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

           Art.3.La salariul de bază brut se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, indemnizaţie de 

hrană în cuantum de 347 brut lunar .  

           Art.4. Dispoziţia poate fi contestată la Tribunalul Prahova-Secţia contencios administrativ, în 

termen de 30 zile de la comunicare, conform prevederilor Legii nr.554/2004 –Legea contenciosului 

administrativ, modificată şi completată. 

 Art.5. Prevederile  prezentei  dispoziţii  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de compartimentele cu 

atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi  vor  fi  transmise  persoanelor   

şi  instituţiilor  interesate  de  secretarul general al comunei Bărcăneşti . 

PRIMAR, 

Valeriu Lupu 

                 Avizat legalitate : 
                      SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                                                    Nicoleta Savu  
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