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DISPOZIȚIA  NR. 210 
 

 

 Privitor la: Acordarea stimulentului de risc pentru perioada de 
urgenta, doamnei Niță Minodora, având funcția publică de 
execuției de consilier -asistent social, clasa I, gradul 
profesional principal, gradaţia 5 în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile, Compartimentului 
Autoritate Tutelară și Asistență Socială.  

 
 

 Constantin Dumitru-viceprimar cu atributii de Primar al comunei Rosiile, 
județul Valcea. 
 Având în vedere cererea doamnei Nita Minodora având funcția publică de 
execuției de consilier -asistent social, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia 
5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile,  Compartimentului 
Autoritate Tutelară și Asistență Socială  înregistrată la nr.3315/27.07.2020 prin 
care solicită acordarea stimulentului de risc pe lunile Aprilie și Mai 2020; precum 
raportul de activitate lunar perioada 01.04.2020-31.05.2020 al doamnei Nita 
Minodora, Dispoziția Primarului comunei Roșiile nr. 171/2020.   
 Văzând referatul întocmit de Secretarul general UAT Roșiile, județul Vâlcea 
înregistrat la nr. 4743/23.09.2020 prin care se propune acordarea stimulentului 
de risc pe lunile aprilie si mai 2020 doamnei Niță minodora – asistent social și 
doamnei Constantin Elena-Raluca – asistent medical comunitar; 
 În conformitate cu art. 7 alin. (5) și alin. (6) din OUG nr.43/2020 pentru  
aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
raspindirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata prin 
Legea nr.82/2020, Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta  pe 
teritoriul Romaniei; OUG nr.1/2020 privind unele masuri fiscale-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative; Ordinul Ministerului Sanatatii 
nr.725/2020, privind stabilirea masurilor de sprijinirea a persoanelor vulnerabile 
care se afla in izolare la domiciliu,ca urmare a masurilor de limitare a raspindirii 
COVID-19; Legea nr.292/2011 a asistentiei sociale; Legea nr.448/2006 privind 
protectia si promovarea dreptului copilului; 

 În temeiul art. 155 alin (1) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. b)  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
emit următoarea: 
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DISPOZIȚIE: 
 
 

 Art.  1. Se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2500 
lei/lunar, pentru perioada stării de urgență, respectiv lunile apriie și mai 2020, 
doamnei Niță Minodora având funcția publică de execuției de consilier -asistent 
social, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia 5 în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile, Compartimentului Autoritate Tutelară și 
Asistență Socială. 
 Art. 2. Stimulentul de risc prevazut la art. 1 va fi suportat din fondul de 
salarii al uitatii administrativ teritoriale Rosiile, unitate angajatoare, prin 
transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI-Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice  sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume  cu aceasta 
destinatie, prin ordonatorul principal  de credite, sau din fonduri europene.  
 Art. 3. Stimulentul de risc acordat conform art.1, nu se cuprinde in baza 
lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributie de asigurarii sociale  
de sanatate, respectiv al contributiei  asiguratorii pentru  munca, reglementata la 
titlul V, Contributii sociale obligatorii, din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu  modificarile  si completarile ulterioare; 
 Art. 4. Cu deducere la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza  
Compartimentul Contabilitate din  cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei  Rosiile, judetul Valcea. 
 Art. 5. Prezenta dispoziție se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Compartimentului 
Contabilitate, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,  
persoanei menționată la alin. 1 prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul 
Vâlcea. 
 Cu drept de contestație conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, după îndeplinirea 
procedurii prealabile. 

 
Roşiile, 24.09.2020 

 
    P. primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
           Viceprimar,                                   Secretar general UAT Roșiile,  
    CONSTANTIN DUMITRU                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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