
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZIIIA NR. 51

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de Insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui MANDACHE VALERIU ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitulc ..ut.i. 0.11m.1~l art.z. dm nu nr. ,:U:';/2019 pentru ~:tabilirl:':' ~::ihr'illhli i'II". 11:'17.::1

minim brut rIO' tara garantat In r](lt;-i in ann] 7070;

In conformitate cu prevederile art.154, a!in.(l), art. 196 ,alin.(l), !it. (b) r art.197
a!in.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l MANDACHE VALERIU ,din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM ION
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Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela _
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 52

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei /d-lui MIHAl MIHAELA ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand
cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Rugtnesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.l, alin.l si art.z. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de uaza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(l), art. 196, alin.(l) ,lit.(b), art.197
alin.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l MIHAl MIHAELA ,din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM ION
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Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 53

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui MIHALACHE FRASINA , din comuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.L, alin.1 si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anu12020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196, alin.(1) , lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.l99, alin.(1) si (2) din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MD nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l MIHALACHE FRASINA ,din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR, Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DlSPOZITIA NR. 54

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-neiJd-Iui MINEA VALERICA, din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand
cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Rugtnesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.1, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anu12020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196, alin.(1) , lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DlSPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l MINEA VALERICA ,din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM ·lo.N·s..··.···..;.•.···~f

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
I



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 55

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei /d-Iui MUSAT ARISTITA, din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand
cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion PrimaruI Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspeetorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publiee eoroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.I, alin.1 si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat In plata in anu12020;

In eonformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196 , alin.(1), !it. (b) , art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MD nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand eu luna ianuarie 2020 se stabileste euantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana eu grad de handicap gray d-neijd-l MUSAT ARISTITA , din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in euantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de eompartimentul financiar-contabil, iar
eompartimentul de asistenta sociala din eadrul aparatului de specialitate al primarului eomunei
Ruginesti va eomunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunieata Institutiei Prefeetului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vraneea.

PRIMAR, Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Laeramioara - Marieela.:



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZIIIA NR. 56

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea euantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana eu grad de
handicap gray d-nei /d-lui MUSAT DELIA - MARIA, din eomuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand eu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 into emit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului eomunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri pub lice eoroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor eu handicap;
dispozitiile art.l, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 penlru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In eonformitate eu prevederile art.154, alin.(l), art. 196, alin.(l) , lit. (b) , art.197
alin.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand eu luna ianuarie 2020 se stabileste euantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l MUSAT DELIA - MARIA ,din eomuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de eompartimentul financiar-eontabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comuniea prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi eomunieata Institutiei Prefectului - judetul Vraneea de
seeretarul comunei Ruginesti, judetul Vraneea.

PRIMAR, Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 57

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui NICA MIHAl ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocrnit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozrtnle art.1, ahn.1 si art.2. din HG Ill'. 935/2019 pentru stabllirea salanului de LaLd
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In eonformitate eu prevederile art.154, alin.I l}, art. 196, alin.(1), lit. (b) , art.197
alin.I l] si a art.l99, alin.(1) si (2) din aUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publieat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand eu luna ianuarie 2020 se stabileste euantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l NICA MIHAl ,din comuna Ruginesti,
judetul Vraneea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
eompartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va eomunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi eomunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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PRIMAR,
AVRAM ION



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 58

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui PAIU PETRICA ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Rugtnesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin, 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.l, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(l), art. 196, alln.I I}, lit.Ib) , art.197
alin.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l PAIU PETRICA ,din comuna Ruginesti,
judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indepllnire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM IOt'·J.·

'x· .
C,.

~"- '"'\ .

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMA.NIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 59

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei /d-lui PAMFIL WAN, din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat eu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.l, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In eonformitate cu prevederile art.154, alin.(l), art. 196 , alin.(l) r lit. (b) , art.197
alin.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publieat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand eu luna ianuarie 2020 se stabileste euantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei /d-l PAMFIL lOAN ,din eomuna Ruginesti,
judetul Vraneea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentui de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului eomunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi eomunieata Institutiei Prefeetului - judetul Vraneea de
secretarul eomunei Ruginesti, judetul Vraneea.
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Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Laeramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 60

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui PLESU ELIZA, din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 into em it de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.I, alin.I si art.Z. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196 , alin.(1) , lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.l99, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei /d-I PLESU ELIZA ,din comuna Ruginestl,
judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL VAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 61

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei /d-lui PLESU JOANA, din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.l., alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.I I}. art. 196, alin.(I) , lit.Ib) , art.197
alin.(I) si a art.l99, alin.(I) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l PLESU IOANA ,din comuna Ruginesti,
judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRJMAR,
AVRAM IONJ,
~

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL VAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 62

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-net/d-lui PLESU OANA - MADALINA , din com una Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion PrimaruI Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.1, alin.1 si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anu12020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196, alin.(1) , lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-neijd-l PLESU OANA - MADALINA ,din
com una Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul flnanciar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM ION>'-'-

~ .'
Avizat pt.legalitate,

pt.SECRETAR GENERAL UAT,
Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

D1SPOZITIA NR. 63

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap grav d-nei/d-lui PREDA MARGARETA ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.1, alin.1 si art.2. din HG nr. 9jS/~019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196 ,alin.(1) ,lit.(b), art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

D1SPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap grav d-nei/d-l PREDA MARGARETA ,din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.I.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR, Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 64

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-neijd-lui SAMSON NICOLAI ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand
cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion PrimaruI Comunei Rugtnesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.1, alin.1 si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196 , alin.(1) s lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.l99, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei /d-l SAMSON NICOLAI r din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR. 65

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana eu grad de
handicap gray d-nei/d-lui SANDU CONSTANTIN ,din comuna Ruginesti, judetul Vraneea,
ineepand eu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Soeiala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.1, alin.1 si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat In plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand eu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnlzatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l SANDU CONSTANTIN ,din comuna
Ruginesti, judetul Vraneea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de eompartimentul flnanciar-contabil, iar
compartimentuI de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vraneea de
secretarul eomunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR, .....
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Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Laeramioara - Marieela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DlSPOZITIA NR. 66

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nel /d-Iui TRIF DANELA r din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.2S7/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art. 1, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat In plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.1S4, alin.I l}. art. 196, alin.f l) , lit. (b) , art.197
alin.f l] si a art.199, alin.I l.] si (2) din OUG nr.S7/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.SSS/OS.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei /d-l TRIF DANELA , din comuna Ruginesti,
judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AV

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPDZITIA NR. 67

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui VASILOIU LUCRETIA ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion PrimaruI Comunei Ruginestl, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ji~!JULi~iilc dl L.1,aliu.I ~i dl L.2.diu IIG U1. ,)J!J/201,) j.JCUliU ~ldLilil Cd salaiiului JG t~L!
minim brut pe tara garantat In plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(1), art. 196, alin.(1) , lit. (b) , art.197
alin.(1) si a art.199, alin.(1) si (2) din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-nei/d-l VASILOIU LUCRETIA, din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata lnstitutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM/JON

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZIIIA NR. 68

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei /d-Iui VLAD MARIA ,din comuna Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu
luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.l, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020;

In conformitate cu prevederile art.154, alin.(l), art. 196, alin.(l) ,lit.(b), art.197
alin.(l) si a art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019 ;

DISPUNE:

Art. 1. lncepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indernnizatiei lunare de
insotitor persoana eu grad de handicap gray d-nei /d-l VLAD MARIA ,din eomuna Ruginesti,
judetul Vrancea in euantum de 1.348 lei/luna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.l.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata lnstitutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul eomunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM )O~

Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Laeramioara - Maricela



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINE~TI
-PRIMAR-

DISPOZIIIA NR. 69

din 17 ianuarie 2020

Privind: stabilirea cuantumului indernnizatiei lunare de insotitor persoana cu grad de
handicap gray d-nei/d-lui NEDEA LUCRETIA -ZOITA , din comuna Ruginesti, judetul Vrancea,
incepand cu luna ianuarie 2020.

Avram Ion Primarul Comunei Ruginesti, [udetul Vrancea, avand in vedere:

- referatul nr.257/15.01.2020 intocmit de inspectorul superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti:
prevederile art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice coroborat cu dispozitiile art. 43, alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
dispozitiile art.I, alin.l si art.2. din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata in anu12020;
In conformitate cu prevederile art.154, alin.(l), art. 196, alin.(l) ,lit.(b), art.197
alin.(l) si a art.l99, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
publicat in MO nr.555/05.07.2019;

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2020 se stabileste cuantumul indemnizatiei lunare de
insotitor persoana cu grad de handicap gray d-neifd-l NEDEA LUCRETIA - ZOITA, din comuna
Ruginesti, judetul Vrancea in cuantum de 1.348 leifluna.

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar-contabil, iar
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizata la art.1.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului - judetul Vrancea de
secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR
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Avizat pt.legalitate,
pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 70
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei SIMION TANTA, inspector superior in
cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti,

judetul Vrancea, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

Referatul nr.324 din 16.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se
propune emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate
functionarilor publici si personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/20 I7 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-
(3), art. 514 alin. 1 lit. a din aUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (I) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei Simion Tanta, inspector
superior in cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de
baza/brut lunar de 7280 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5 si sporul de 10% pentru
exercitarea controlului financiar preventiv .

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei Simion Tanta nu
depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

A vizat pentru legalitate,
pt. Secretar general VAT,

Matei Lacramioara-Maricela
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DISPOZITIA NR. 71
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei MATEI LAcRAMIOARA- MARICELA,
inspector superior in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala din aparatul de specialitate al

primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

Referatul nr.324 din 16.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prm care se
propune emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate
functionarilor publici si personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-
(3), art. 514 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei MATEl LAcRAMIOARA
MARICELA, inspector superior in cadrul Serviciului public local de asistenta social a din aparatul de
specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu
de baza/brut lunar de 6665 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei MATEl
LAcRAMIOARA MARICELA nu depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al
Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pentru legalitate,
pt. Secretar general VAT,

Matei Lacramioara-Maricela
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DISPOZITIA NR. 72
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei BOSTAN LENUTA, inspector superior
in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei

Ruginesti, incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324 din 16.01.2020, intocrnit de Compartimentul financiar-contabil prin care se
propune emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut aJ salariului de baza acordate
functionarilor publici si personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuaJe din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-
(3), art. 514 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei BOSTAN LENUTA, inspector
superior in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de
baza/brut lunar de 6665 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei BOSTAN LENUTA
nu depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

A vizat pentru legalitate,
pt.Secretar general VAT,

Matei Lacramioara-Maricela
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DISPOZITIA NR. 73
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei SPIRIDON PROFIRA, consilier superior
in cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti,

incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

Referatul nr.324 din 16.01.2020, intocrnit de Compartimentul financiar-contabil prin care se
propune emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate
functionarilor publici si personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din cadrul familiei ocupationale "Adrninistratie", utilizate 'in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 151/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 93512019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-
(3), art. 514 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei Spiridon Profira, consilier
superior in cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei
Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de baza/brut lunar
de 6665 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei Spiridon Profira nu
depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 15312017
privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAMION

A vizat pentru legalitate,
pt.Secretar general UAT,

Matei Lacramioara-Maricela
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DISPOZITIA NR. 74
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei HUSDUP MARIA, consilier principal in
cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand

cu luna ianuarie 2019

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand 'in vedere:

Referatul nr. 324116.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune
emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functiilor de
demnitate publica, functionarilor publici si personalului contractual, incepand eu luna ianuarie 2019;

H.c.L. nr. 1I13.0l.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din eadrul familiei ocupationale "Adrninistratie", utilizate 'in aparatul de speeialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modifiearile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul dispozitiilor art. 68 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. a) si art. 117 lit. a) si e) din Legea
215/200 I a administratiei publiee locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei HUSDUP MARIA, consilier
principal in cadrul Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei
Ruginesti, judetul Vraneea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de baza/brut lunar
de 5815 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 3.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei Husdup Marianu
depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar -
Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
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DISPOZITIA NR. 75
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei BALA~cAu MARIANA, referent
superior in cadrul Compartimentului impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei

Ruginesti, incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand 'in vedere:
Referatul nr. 324116.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune

emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functiilor de
demnitate publica, functionarilor publici si personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2019;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si
contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate 'in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul dispozitiilor art. 68 alin. (1), art. I 15, alin. (1), lit. a) si art. 117 lit. a) si e) din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei BALA~cAu MARIANA,
referent superior in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al
primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un
salariu de baza/brut lunar de 4720 lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei BALA~cAu
MARIANA nu depasesc nivelul indernnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general UAT comuna
Ruginesti, persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului
Financiar - Contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea.

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretar general VAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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