ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 16 din 08.01.2015
privind majorarea indemnizatiei de handicap d-lui BALAUTA CONSTANTIN
LUCIAN–persoana cu handicap
Avand in vedere
- referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 117/08.01.2015 , prin care
se propune modificarea salariului brut de incadrare pentru asistentii personali,
începând cu data de 01 ianuarie 2015, datorita stabilirii salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata la 975 lei;
- potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1091/2014, pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap nr.
12139/1-15.01.2009 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap.
- prevederile art. 58, alin. (3) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata.

- prevederile art. 63 alin. (5) lit. ”c” şi art. 36 alin.(6) lit. a punctual 2 si
art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală ,
republicata.
MATEI CONSTANTIN, PRIMAR AL COMUNEI BĂCANI, JUD. VASLUI
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2015 se acorda domnului BALAUTA
CONSTANTIN LUCIAN din sat Suseni, comuna Bacani, judetul Vaslui, pe
durata valabilitatii
certificatului de incadrare
in grad de handicap,
indemnizatie lunara de handicap.
Art.2. Indemnizatia de insotitor prevazuta la art. (1) este in cuantum
egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile
de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, 724 de lei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se va ocupa
contabilul, din aparatul de specialitate a primarului..
Art.4. – Un exemplar din prezenta dispozitie se va înainta institutiei
Prefectului Vaslui, un exemplar d-lui Balauta Constantin Lucian, un exemplar va
rămâne la dosarul de dispozitii a primarului .
PRIMAR,
MATEI CONSTANTIN

Avizat pentru legalitate
Secretar
Bancianu Alina

