
JUDEŢUL BIHOR

COMUNA CEICA

PRIMAR 
 

                         cu privire la stabilirea salariului de baz
pentru d-na  Urs Monica  ,domiciliat
Urs Marian Ionut  -persoană cu handicap grav   la Prim

Avînd în vedere  Raportul de specialitate 
funcția de consilier superiorl pe probleme de resur
emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea salariului minim brut pe 
pentru asistenii personali la Prim

            Ținând cont de art.1 ,alin.

bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2020

             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1

57/2019, privind Codul Administrativ

          Primarul comunei Ceica,

           Art.1. Începând cu luna
garantat în plată la suma de 2
având funcția de asistent personal pentru 
Primăria comunei Ceica. 

       Art.2.Se aprobă actul adiț

       Art.3.Prezenta dispoziţie se comunic

- Instituţia Prefectului
- Contabilitatea Primariei  Ceica
- Persoana în cauz

 

           Primar                                                                                 

                                                           

  Ana  Livia   Sovre                  

Nr. 25 din 29 ianuarie 2020.  
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Tel.și fax 
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primaria.ceica@cjbihor.ro

D I S P O Z I ŢI E 

la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
,domiciliata în,județul Bihor, având funcția de asistent personal pentru 
ă cu handicap grav   la Primăria comunei Ceica.

Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana
l pe probleme de resurse umane prin care propune d

ii cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în p
pentru asistenii personali la Primăria comunei Ceica, 

Ținând cont de art.1 ,alin.1 din   Hotărârea Guvernului nr. 935 /2019 pentru stabilirea salariului de 

rantat în plată pentru anul 2020, 

154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b

57/2019, privind Codul Administrativ 

Primarul comunei Ceica, 

D I S P U N E: 

luna ianuarie   2020, se stabileşte salariul de baza minim brut pe 
2.230 lei  pentru d- na Urs Monica ,, domiciliat

ia de asistent personal pentru Urs Marian Ionut  -persoană cu handicap grav   la 

țional nr.5, la contractul de muncă nr.26 din 30.11.2012,

ţie se comunică cu: 

ia Prefectului- direcţia juridică 
Contabilitatea Primariei  Ceica 
Persoana în cauză 

                                                                             Viza de legalitate

                                                                                               Secretar General al comunei

                                                                    Dorel Octavian Goldea 

 

România ,  jud .Bihor 
Str.Principală, nr .67 
și fax 0259/324464 

www.primariaceica.ro 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

ă garantat în plată  
ia de asistent personal pentru 

ria comunei Ceica. 

Bar Florica Mariana ,având 
se umane prin care propune d-nei primar 

ţ ă garantat în plată  

pentru stabilirea salariului de 

alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 

te salariul de baza minim brut pe ţară 
domiciliata în   județul Bihor, 

ă cu handicap grav   la 

 nr.26 din 30.11.2012, 

Viza de legalitate  

General al comunei  

Dorel Octavian Goldea  



 


