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    D I S P O Z I  I A   Nr. 122  
              din  07 iulie 2015 
 
  privind acordarea indemniza iei lunare pentru  persoana cu handicap  
    gr.I. Matis Ibolya  din Borla nr. 296 
 
 
 Primarul comunei Bocşa, 
 Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2503 din 03.07.2015, referatul  nr. 2506 din 
03.07.2015 a referentului social,  prin care se propune acordarea indemnizaţiei lunare în schimbul 
asistentului personal, pe o perioadă de două luni, d-nei Matis Ana, reprezentant legal al fiicei sale 
Matis Ibolya  din Borla nr. 296, persoana cu handicap grav, conform certificatul medical cu nr.1805 
din 19.02.2001 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Sălaj. 
 Văzând prevederile art.42-44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, art.1 şi 4 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr.794/2002 a Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei publice privind aprobarea modalităţii de plată a 
indemnizaţiei cuvenite părinţilor copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav, 
cât şi art. 63 (1) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    D I S P U N E: 
 
 Art. 1 -  Începând cu 10.07.2015, se aprobă plata indemnizaţiei lunare în sumă 777 lei 
(echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant), pe o perioadă de două luni, d-nei Matis 
Ana, din Borla, nr. 296, reprezentant legal al fiicei sale Matis Ibolya,  persoana cu handicap grav.    
 Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul 
social şi financiar contabil din primărie. 
 Art. 3 -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj; 
- Persoanei în cauză; 
- Compartiment contabilitate şi Bărnuţiu Maria; 
- Dosar dispoziţii. 

 
 
 
 

       P  R  I  M  A  R 
           Ioan Barou  


