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 din 27.04.2020 
 

DISPOZIȚIE nr. 102 

privind încetarea plății indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, 

domnului BACIU Ioan în calitate de persoană cu handicap grav 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 9716 din 24.04.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Cererea nr. 9455 din 15.04.2020 înaintată de domnul BACIU Ioan, privind schimbarea acordului 

DGASPC; 

▪ Acordul DGASPC nr.849/21.04.2020 înregistrat la Primăria Comunei Bod sub nr.9671 din 23.04.2020; 

▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 7176/15.10.2019; 

▪ Prevederile art.57 alin.(5) și art.59 alin.(1) lit.h) din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile din HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

▪ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Începând cu data de 01 mai 2020, încetează plata indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav, 

domnul BACIU Ioan, identificat prin CNP , având domiciliu în, având motiv schimbarea opțiuni pentru 

angajarea unui asistent personal potrivit acordului DGASPC nr.849/21.04.2020. 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bod, care în termen de 5 zile o 

va comunica. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

VIZĂ CFPP 

Maria- Daniela GAVRILOIU 


