ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A nr.78/2021
Primarul comunei Săsciori, județul Alba;
Având în vedere :
-Adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba nr.743/09.02.2021, înregistrată la
Primăria comunei Săsciori cu nr.1119/10.02.2021 prin care ne comunică că Indemnizația pentru însoțitor
persoana cu handicap vizual grav cuantumul începând cu luna FEBRUARIE 2021 este de 1386 lei;
- HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2300 lei, în
anul 2021 publicat în Monitorul Oficial al României nr.40 din 13 ianuarie 2021;
Ținând cont de prevederile:
-art. 120 alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată;
-art. 3 paragraful 2 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
-art. 7 alin.(2) din din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată;
-art. 154 și art.155 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
-art. 42-43, art.44 lit.b art. 59 și art. 60 ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.30,
art.35 alin.(1) și art.36 alin.(1) ale HG nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificarile și completările ulterioare.
În temeiul art.155 și art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ
D IS PU N E
Art.Începând cu luna februarie 2021, cuantumul indemnizației lunare este de 1.386 lei/lună ,
cuvenit/ă d-nei/d-lui Ursu Elena-Roxana, domiciliat/ă în satul ......................... comuna Săsciori, judeţul
Alba, persoană cu handicap grav.
Art.2. - Plata indemnizației se face pe perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de
handicap emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
În cazul în care situația juridică a persoanei cu handicap se schimbă, aceasta sau reprezentanții săi
legali au obligația să anunțe autoritățile administrației publice locale în vederea sistării plății indemnizației.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează compartimentul contabilitate
și compartimentul asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săsciori.
Art.4. - Prezenta dispoziție se comunică în termen de 10 zile de la data emiterii ei și poate fi atacată
la Tribunalul Alba – Secția II de contencios administrativ în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicare.
Art.5. - Prezenta dispoziție se comunică la :
-Instituția Prefectului județului Alba;
-Compartiment contabilitate ;
-d-nei Țârlea Ana, inspector Primăria Săsciori;
- persoanei în cauză;
Săsciori la 11 februarie 2021
PRIMAR
Nicolae-Florin Morar
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