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privind stabilirea indemniza
gradul de handicap grav

 Având în vedere: Raportul de 
către Bar Florica Mariana-
însoţitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav aflate în plat
1346 lei/lună, la 1386 lei/lun
de la 2230 lei, la 2300 lei, începând cu data intr
 -prevederile H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de baz
țară garantat în plată, 

-art. I din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele m
modificarea şi completarea unor acte normative 
luna ianuarie 2021 se va men
decât salariului de bază minim brut pe 
 -prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat
 În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
                 Primarul  comunei Ceica 

 Art. 1 Incepand  cu luna
persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, care necesit
îngrijire permanentă din partea altei persoane, 
1386 lei/lună, ce reprezintă
plată stabilit la 2300, începând cu data intr
conform anexei care face parte integrant
 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a acestei dispozi
financiar-contabil și Compartimentul de asisten
 Art. 3.  Prezenta dispozi
 -Instituţia Prefectului Jude
 -Compartimentul financia
 -Compartimentul de asisten
 -dosarul personal. 
                 Primar                                                       
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D I S P O Z I ŢI E 
 

indemnizaţiilor de însoţitor acordate persoanelor încadrate în 
gradul de handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane

plată luna  ianuarie 2021 
Având în vedere: Raportul de specialitate nr. 245  din 29.01.2021

-consilier resurse umane , privind creșterea indemniza
itor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav aflate în plat

, la 1386 lei/lună, ca urmare a creșterii salariului minim de baz
de la 2230 lei, la 2300 lei, începând cu data intrării în vigoarea a HG nr. 4/2021,

prevederile H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de baz

art. I din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - 
i completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, salariul din 

luna ianuarie 2021 se va menține la nivelul lunii decembrie 2020, dar nu poate fi mai mic 
ă minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2300 lei,

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

t. 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 2021,  indemnizaţiile de însoţ
persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, care necesit

 din partea altei persoane, aflate în plată cresc de la 1346
, ce reprezintă salariul net din salariul de bază minim brut pe 

 stabilit la 2300, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor legislative, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Cu ducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se încredinţeaz
i Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelar

Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
ia Prefectului Judeţului Bihor, 

Compartimentul financia-contabil, 
Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, 
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 secretar  genera
                                                               Dorel Octavian Goldea

ianuarie   2021 
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itor acordate persoanelor încadrate în 
 îngrijire din partea altei persoane aflate în 

.01.2021, întocmit de 
indemnizaţiilor de 

itor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav aflate în plată, de la 
terii salariului minim de bază brut pe țară, 
rii în vigoarea a HG nr. 4/2021, 

prevederile H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 

 bugetare şi pentru 
i prorogarea unor termene, salariul din 

dar nu poate fi mai mic 
, respectiv 2300 lei, 

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

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

iile de însoţitor acordate 
persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, care necesită 

 cresc de la 1346 lei/lună, la 
 minim brut pe țară garantat în 

rii în vigoare a prevederilor legislative, 

ii se încredinţează Biroul  
i autoritate tutelară. 

Viza pentru legalitate 
general al comunei                                   

Dorel Octavian Goldea 
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cu persoanele cu handicap grav, care necesit
indemnizaţ

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei cu handicap

1 URS  DORIN 
2 URS  DAN 
3 BALINT  IOAN  
4 URS  AUGUSTIN 
5 BALA  ECATERINA

6 GAVRILAS   VASILE
7 POPA  FLORIAN 
8 GLITIA  DORINA  
9 GAVRILAS  BURA 
10 DANA  FLORIAN 
11 IVAN  ELISABETA
12 PETRUT  CIPRIAN 
13 PUIE  FLORIN 
14 POP  MARIA 
15 FASIE  ARON 
16 RAT  IRINA 
17 JURCUT  ELISABETA
18 POPA  FLORIN {POPA ANTONIA ELISABETA
19 RAT  ANA 
20 PINTEA FLOARE 
21 SAVU ALIN NICOLAE
22 PRIALA GHEORGHE
23 BALA VIOREL  
24 CRISAN MARIA 
25 HERLAS MARIA  
26 MATEAS TRAIAN 
27 GHERLE VIOOREL

 

PRIMAR,  
 
      Livia Ana Sovre                                                                Dorel Octavian Golde
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Anexa la Dispozi

TABEL  
cu persoanele cu handicap grav, care necesită asistent personal şi 

indemnizaţie de însoţitor  incepand cu luna ianuarie 2021
i prenumele persoanei cu handicap 

BALA  ECATERINA 
GAVRILAS   VASILE 

 

IVAN  ELISABETA  
PETRUT  CIPRIAN  

JURCUT  ELISABETA 
POPA  FLORIN {POPA ANTONIA ELISABETA 

SAVU ALIN NICOLAE  
PRIALA GHEORGHE 

 
GHERLE VIOOREL 

     Viza dse legalitate
    SECRETAR GENERAL,

Livia Ana Sovre                                                                Dorel Octavian Golde
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Anexa la Dispoziţia nr. 55 
din 29.01.2021 

 asistent personal şi beneficiază de 
d cu luna ianuarie 2021 

Suma ce reprezintă 
salariul net al unui 
asistent social 
debutant 

1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 
1386 

Viza dse legalitate 
SECRETAR GENERAL, 

Livia Ana Sovre                                                                Dorel Octavian Golde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


