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D I S P O Z I Ţ I E 

privind măsuri salariale aplicabile în anul 2021 aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, 

județul Călărași, demnitarilor precum și stabilirea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap 

gradul I grav   

 

Primarul comunei Roseți, județul Călărași-Nicolae Râjnoveanu 

            Având în vedere : 

 -Prevederile OUG.nr. 226/31.12.2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor temene; 

 -Prevederile HGR nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariuluin de bază minim garantat în plată, 

     -Prevederile Legii nr.153/2017 Lege-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 -Prevederile H.C.L. Roseți  nr.48/31.07.2017  privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit 

din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, județul Călărași, 

 -Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare,    

 Analizând : 

 -Raportul înregistrat cu nr. 348/14.01.2021 întocmit de secretarul general al comunei Roseți referitor la 

stabilirea măsurilor salariale în anul 2021, 

În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

DISPUN: 
 

  Art.1. a)  În anul 2021 cuantumul brut al salariilor de bază  precum și valoarea sporurilor acordate de care 

beneficiază salariații din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, județul Călărași se mențin 

la valoarea aferentă lunii decembrie 2020 cu excepția cazurilor de acordare în cursul anului a gradațiilor de 

vechime, promovărilor în  clasă, respectiv  în grad profesional imediat superior. 
                      b) În anul 2021 valoarea indemnizației de hrană și a voucherului de vacanță se menține la nivelul 

anului 2020. 

       c) În anul 2021 indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică(primar, viceprimar al 

comunei Roseți) se mențin la nivelul lunii decembrie 2020. 

  Art.2. Începând cu data de 13.01.2021 cuantumul indemnizației acordate persoanei cu handicap gradul I 

grav  este în sumă de 1386 lei pe durata valabilității certificatului de handicap. 
  Art.3.Împotriva prezentei dispoziții se poate depune contestație  care poate fi depusă în termen de 20 de 

zile calendaristice de la data comunicării  la primarul comunei Roseți. 
  Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează inspectorul cheltuieli 

de la compartimentul Resurse Umane-Buget Local din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseți. 
             -Secretarul general al comunei Roseți, va comunica prezenta dispoziție celor interesați. 
 
Primarul comunei Roseți                                                                                                         Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                             Secretarul general al comunei Roseți                                                                       

                                                                                                                                                    Lavinia TĂNASE 
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