
 

 
 

 

             cu privire la prelungirea 
domiciliul in comuna Ceica sat  Dusesti  nr
C.N. P .- , cu handicap grav. 
 

Vazand raportul de specialitate 
Mariana – persoana cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei 
dispozitii cu privire la prelungirea

Având în vedere că numitul 
comuna Ceica,sat Dusesti  nr. 39, judetul Bihor,minor cu handicap grad grav cu asistent personal, 
urma revizuirii , a fost eliberat Certificatul de incadrare in 
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte , valabilitate 24
indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav.
                Avand in vedere ca salariul de baza minim brut pe tara
indemnizatia lunara este egala cu salariul net al unui asis

Ținând cont de art.1 ,alin.
de bază minim brut pe ţară garantat în plat
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ
             Primarul comunei Ceica,

               Art.1. Incepând cu data 
perioada de  24 luni, respecxtiv 01.06
Andreia , C.N.P. -, cu domiciliul in comuna Ceica sat  
Balla Andrei George, C.N. P .-,
              Art.2. Prezenta dispoziţie se 
               -Instituţia Prefectului-direc
               -Direcţia Generală de Asisten
               -contabilitatea Primariei Ceica
               -persoana in cauza 
   
                 Primar                                                                         Viza pentru legalitate

         Sovre Ana Livia                                                              Dorel Octavian Goldea
 
Nr. 119  din  25  mai   2022. 
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D I S P O Z I ŢI E 
 

prelungirea  indemnizaţiei lunare pentru numita  Teglas Andreia ,
domiciliul in comuna Ceica sat  Dusesti  nr-,  județul Bihor, pentru copilul sau  Balla Andrei George, 

Vazand raportul de specialitate Nr. 1182 /25.05.2022, intocmit de catre d-
persoana cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei 

prelungirea indemnizatiei pentru numita  Teglas Andreia ,
 numitul Balla Andrei George, C.N. P .5200217055077

comuna Ceica,sat Dusesti  nr. 39, judetul Bihor,minor cu handicap grad grav cu asistent personal, 
evizuirii , a fost eliberat Certificatul de incadrare in  grad de handicap nr.237/02.05.2022

oanelor Adulte , valabilitate 24 luni, iar  susnumitul a optat pentru plata 
indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav. 

Avand in vedere ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 2 550
indemnizatia lunara este egala cu salariul net al unui asistent personal care este de 1524

inând cont de art.1 ,alin.1 din   Hotărârea Guvernului nr. 1071 /2022 pentru stabilirea salariului 
rantat în plată pentru anul 2022, 

În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 
Codul Administrativ 

Primarul comunei Ceica, 
D i s p u n e : 

 
. Incepând cu data de 01 iunie  2022  se aproba prelungirea  indemniz

perioada de  24 luni, respecxtiv 01.06.2022 -31.05.2024  in suma de  1524  lei net,  pentru numita
cu domiciliul in comuna Ceica sat  Dusesti  nr. -, județul Bihor, pentru copilul sau  

, cu handicap grav. 
. Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

direcţia juridică 
 de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului-Bihor 

contabilitatea Primariei Ceica 

rimar                                                                         Viza pentru legalitate
 secretar  general al comunei                                                                         

Sovre Ana Livia                                                              Dorel Octavian Goldea

 

 

Teglas Andreia , C.N.P. - cu 
Balla Andrei George, 

-na Bar Florica 
persoana cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei 

Teglas Andreia , C.N.P. - 
Balla Andrei George, C.N. P .5200217055077 ,cu domiciliu  în 

comuna Ceica,sat Dusesti  nr. 39, judetul Bihor,minor cu handicap grad grav cu asistent personal, iar in 
237/02.05.2022, eliberat 

luni, iar  susnumitul a optat pentru plata 

garantat in plata este de 2 550  lei, iar 
tent personal care este de 1524 lei. 

pentru stabilirea salariului 

În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 

indemnizaţiei lunare pe o 
lei net,  pentru numita Teglas 

ul Bihor, pentru copilul sau  

rimar                                                                         Viza pentru legalitate 
secretar  general al comunei                                                                         

Sovre Ana Livia                                                              Dorel Octavian Goldea 


