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DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru BALINT ELISABETA ,
CNP. persoana cu handicap grav.
Avînd în vedere:
Raportul de specialitate Nr.1416/ 29.06.2021, întocmit de d-na Bar Florica
Mariana,având funcția
ia de consilier superior pe probleme de resurse umane prin care propune ddnei primar emiterea unei dispoziții
dispozi cu privire la stabilirea indemnizaţiei
iei lunare pentru,
pentru BALINT
ELISABETA persoana cu handicap grav.
Avand in vedere că numita BALINT ELISABETA , CNP. -, cu domiciliul in
comuna Ceica sat Cotiglet nr.-,
nr. judetul Bihor ,este
este handicapat grad de handicap grav, cu asistent
personal ,Certificat de incadrare intr un grad de handicap nr
nr. 7261/25.05.2021,
25.05.2021,
eliberat de catre Comisia de Evaluare a Persoanelo Adulte , NEREVIZUIBIL,
Avand in vedere ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 2 300
lei, iar indemnizatia lunara este egala cu salariul net al unui asistent personal care este de 1386
lei.
Ținând
inând cont de art.1 ,alin.
,alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 4 /2021 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2021,
În temeiul art.154,
54, 155, alin.1,
alin.1 lit.d), alin 5, litera e, art.156, siart.196,alin.1,lit.b)
siart.196,alin.1,lit.b din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu 01.07.2021
01.07
,se aproba acordarea indemnizaţiei
ţiei lunare în suma de
1.386 lei net pentru persoana cu handicap grav BALINT ELISABETA cu domiciliul in
comuna Ceica ,sat Cotiglet nr.42
nr.42, valabilitate PERMANENT.
Art.2.Prezenta
enta dispoziţie
dispoziţ se comunica cu:
-Instituţia
ia Prefectului
Prefectului-direcţia juridică
-Direcţia
ia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului-Bihor
Bihor
-contabilitatea
contabilitatea Primariei Ceica
-persoanele
oanele în cauza.
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