
 
ROMÂNIA 

Judeţul Buzău 
Comuna Racoviteni 

PRIMAR 
 

-D I S P O Z I Ţ I A nr. 5 din 21.01.2021 
privind aprobarea salariului de bază minim brut garantat în plată, pentru personalul   angajat în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor subordinate consiliului local,  
în anul 2021 

 

Primarul comunei Racoviteni, Judeţul Buzău, având în vedere; 
-referatul compartimentului resurse umane înregistrat sub nr. 132 /21.012021 ; 
-prevederile Hotărarii Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021, pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată 
-în temeiul prevederilor art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, modificat şi completat, 
 

-D I S P U N E- 
     Art.1). Începand cu data intrării în vigoare a Hotărarii Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 
2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, institutiilor si serviciilor 
publice subordinate Consiliului local Ramnicelu, a caror contracte individuale de munca, 
prevad un salariu de baza minim brut, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 
adaosuri, la suma de 2.300 lei/lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 
ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră. 
    Art.2). Avand în vedere faptul că Hotărarea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021, pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a intrat în vigoare la data de 
13.01.2021, cuantumul salariului de bază brut pentru luna ianuarie - 2021 va fi de 2276 lei. 
     (2). Tabelul cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
institutiilor si serviciilor publice subordinate Consiliului local Racoviteni, a caror contracte 
individuale de munca, prevad un salariu de baza minim brut, este expus în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
    Art.3). Compartimentul financiar-contabil şi cel de resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
    Art.4). Secretarul general al comunei, va face publică, va transmite instituţiilor, 
autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. 
 
             Primar, 
        Manu Vergilius-Luis                                                    Contrasemnează 
                                                                                    Secretar general al comunei, 
                                                                                       Ghioca Amalia-Cleopatra 
        
 
 
 
 
 



 
Anexa la Dispoziţia Nr. 5/21.01.2021 
 
 

TABEL NOMINAL  
Cu personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

institutiilor si serviciilor publice subordinate Consiliului local Racoviteni, a caror 
contracte individuale de munca, prevad un salariu de baza minim brut, 

 
  
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
angajatului 

Functia  Salariul brut 
lunar pe 

luna 
ianuarie 

-lei- 

Salariul brut 
lunar 

incepand cu 
luna 

februarie 
-lei-

1. Ciuraru Adriana Asistent personal 2276 2300
2 David Radu Asistent personal 2276 2300 

3 Hotescu Violeta Asistent personal 2276 2300 

4 Iancu Elena Asistent personal 2276 2300 

5 Ignat Marian Asistent personal 2276 2300 

6 Jurubita Elena Asistent personal 2276 2300 

7 Manu Marinela Iuliana Asistent personal 2276 2300 

8 Musat Daniela Asistent personal 2276 2300 

9 Paraipan Mirela Asistent personal 2276 2300 

10 Paraipan Victoria Assistant personal 2276 2300 

11 Paraipan Gelus-Danut sofer 2276 2300 

12 Suditu Marcel-Cornel sofer 2276 2300 

13 Suditu Paraschiva guard 2276 2300 

 
                  Primar, 
     Manu Vergilius-Luis                                               Secretar general al comunei 
                                                                                     Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


