
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BOCŞA Avizat ptr. legalitate
PRIMAR      SECRETAR

  D I S P O Z I Ţ I A   Nr.   158
      din 31 iulie 2015 

privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap 

Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere cererea înregistrată  de D-na Hossu Aurelia, referatul  nr.  2738 din

31.07.2015 a referentului  social,  prin care se propune acordarea indemnizaţiei  lunare în
schimbul asistentului  personal, d-nei Hossu Aurelia din loc.  Cimpia, nr.  52, persoana cu
handicap grav, conform certificatului de incadrare in grad de handicap cu nr.  30362  din
22.07.2015 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj.

Avand in vedere cererea înregistrată de D-na Morar Lucratia, referatul  nr. 2739 din
31.07.2015 a referentului  social,  prin care se propune acordarea indemnizaţiei  lunare în
schimbul asistentului personal, d-nei Morar Lucretia din loc. Salajeni, nr. 170, persoana cu
handicap grav, conform certificatului de incadrare in grad de handicap cu nr.  30377  din
22.07.2015 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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 01.08.2015 se aprobă plata indemnizaţiei lunare în sumă de 777
lei (echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant), d-nei Hossu Aurelia din loc.
Cimpia , nr. 52, persoana cu handicap grav.   

Art.  3.-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 Sabou Ionela-Alexandra;
- Dosar dispoziţii.

 
P  R  I  M  A  R
   Ioan Barou 


