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1 exemplar: Colecție 

1 exemplar: Primar 

1 exemolar: Compartiment Resurse Umane 

1 exemplar: Compartiment Contabilitate 

1 exemplar: Compartiment Asistență Socială 

1 exemplar: DGASPC 

1 exemplar: AGOSTON Julianna 
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din 31.05.2019 

 

DISPOZIȚIA NR. 125 

privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, doamnei 

AGOSTON Julianna în calitate de persoană cu handicap grav 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

• Referatul nr. 16784 din 30.05.2019 întocmit de către Roxana-Ioana TOMA, Inspector în cadrul 

Compartimentului Asistență Socială; 

• Cererea nr. 16780 din 30.05.2019 înaintată de d-na. AGOSTON Julianna privind acordarea 

indemnizației conform art.42-43 din Legea nr.448/2006;,  

• Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3858/17.05.2019 precum și acordul DGASPC nr. 

1392 din 29.05.2019 înregistrat la Primăria Bod cu nr. 16778 din 30.05.2019; 

• Prevederile art. 42 alin.(4) și art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art .30 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

În temeiul art.68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată. 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Începând cu data de 01 iunie 2019, se acordă indemnizaţia lunară pentru persoana cu handicap 

grav doamna AGOSTON Julianna, identificată prin CNP...., cu domiciliul..., în cuantum de 1263 lei. 

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

Resurse Umane şi Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Bod, care în termen de 5 zile o va comunica la DGASPC Brașov. 
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