
 
 

 
 

                                         
privind stabilirea indemniza

handicap grav

 Având în vedere: Raportul de specialitate nr. 293  din 28.01.2022
Florica Mariana-consilier resurse umane , privind cre
persoanelor încadrate începand cu data de 01. Ianuarie 2022,

 Ținând cont de Hot
salariului de bază minim brut pe 
brut iar plata indemnizatiei este egala cu cea a unui asistent  personal  care este de 1524 
lei net, 
 -prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, rep
 În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
                 Primarul  comunei Ceica 
 

 Art. 1 Incepand  cu luna  ianuarie
MATEIAS  TRAIAN    ,cu domiciliul  in comuna Ceica , sat  Ceisoara   Nr. 
de  1 524  lei. 
 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a acestei dispozi
contabil și Compartimentul de asisten
 Art. 3.  Prezenta dispozi
 -Instituţia Prefectului Jude
 -Compartimentul financia
 -Compartimentul de asisten
 -dosarul personal. 
 
                 Primar                                                                       

         Livia  Ana  Sovre                                                              
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D I S P O Z I ŢI E 

indemnizaţiei de însoţitor pentru  MATEIAS  TRAIAN   
handicap grav  incepand cu luna  ianuarie 2022 

 
Raportul de specialitate nr. 293  din 28.01.2022, întocmit de c

er resurse umane , privind creșterea indemnizaţiilor de înso
persoanelor încadrate începand cu data de 01. Ianuarie 2022, 

inând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1071 /2021 pentru stabilirea 
 minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2022,

brut iar plata indemnizatiei este egala cu cea a unui asistent  personal  care este de 1524 

prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din  OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Primarul  comunei Ceica , 

DISPUNE:  
 

Incepand  cu luna  ianuarie 2022,  se acorda  indemnizaţiile de înso
,cu domiciliul  in comuna Ceica , sat  Ceisoara   Nr. 

Cu ducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se încredinţează Biroul  financiar
i Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară. 

Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
ia Prefectului Judeţului Bihor, 

Compartimentul financia-contabil, 
Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, 

Primar                                                                                     Viza pentru legalitate
 secretar  general al comunei                                                                         

Livia  Ana  Sovre                                                                        Dorel Octavian Goldea

ianuarie   2022 

 

 

pentru  MATEIAS  TRAIAN    persoana cu 

, întocmit de către Bar 
iilor de însoţitor acordate 

rârea Guvernului nr. 1071 /2021 pentru stabilirea 
 pentru anul 2022,este de 2550 lei 

brut iar plata indemnizatiei este egala cu cea a unui asistent  personal  care este de 1524 

prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

i ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din  OUG 

iile de însoţitor pentru 
,cu domiciliul  in comuna Ceica , sat  Ceisoara   Nr. - ,CNP  -  la suma 

ă Biroul  financiar-

Viza pentru legalitate 
secretar  general al comunei                                                                         

Dorel Octavian Goldea 



 


