
 

 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  19 /18 .01.2022 
privind stabilirea  salariilor asistenților personali în anul 2022  

 
 

Analizând temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile :  
- prevederile art. I din O.U.G. nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
- prevederile art.1 din HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată;  
Luând act de :  

- referatul doamnei TOADER Magdalena-Florentina – inspector asistență  socială - 
compartiment  asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pecineaga  
judeţul Constanța , înregistrat sub nr.  435 din  ianuarie 2021;  

În temeiul:  prevederilor art.196 , alin.(1) , lit.b) și art 243 alin.(1), lit.a) din O.U.G.  nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare .  

 
 

STAN  Niculae PRIMARUL COMUNEI PECINEAGA  emite următoarea  
 

DISPOZIȚIE :  
 

Art.1  În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul contractual –asistenți personali se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă 
pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii; 

 Art.2  De la prevederile art. 1 fac excepție personalul contractual –asistenți personali care au 
cuantumul salariului sub nivelul aprobat de  H.G.nr.  1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, care de la 01  ianuarie 2022 este de 2.550 lei brut . 

Art.3 Drepturile salariale vor fi stabilite nominal prin dispoziție a primarului .  
Art.4 –(1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare 

primarului unităţii administrativ teritoriale .  
 (2) În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la 
Tribunalul Constanţa .  

 Art.5 Secretarul general al Comunei Pecineaga va comunica prezenta dispoziţie compartimentului 
contabilitate, în vederea ducerii la îndeplinire, la cunoștință pubică prin afișare precum şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Constanţa, pentru control şi verificarea legalităţii. 
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REFERAT 
 

Având în vedere : 
- prevederile art. I din O.U.G. nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
- prevederile art.1 din HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată;  
vă aduc la cunoştiinţă că în anul 2022 drepturile salariale ale asistenților personali rămân la 

același nivel acordat pentru luna decembrie 2021, după cum urmează : 
- prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, 
începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul 
contractual –asistenți personali se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna 
decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii; 

- prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din 
anul 2021-respectiv 347 lei. 

Execepție celor mai sus arătate fac drepturile salariale ale personalului contractual –asistenți personali 
care au cuantumul salariului sub nivelul aprobat de  H.G.nr. 1071 /2021 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, care de la   ianuarie 2022 este de 2.550 lei brut , precum și 
acordarea voucherelor de vacanță în cuantum de 1450 lei pentru un salariat.  

 
Faţă de cele mai sus menţionate vă rog să dispuneţi. 
 

 

 

 
 

Întocmit, 
Compartiment  asistenţă socială 

 
TOADER Magdalena-Florentina 


