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Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
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www.primariabod.ro
din 06.01.2020
DISPOZIȚIE nr. 9
privind majorarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, domnului
DRAGOMIR Constantin în calitate de persoană cu handicap grav
PRIMARUL COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de motivare nr. 129 din 06.01.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector compartimentul Asistență Socială;
Prevederile din HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată;
▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 6617/30.10.2014 precum și acordul DGASPC nr.
2920 din 01.11.2019 înregistrat la Primăria Bod cu nr.25657 din 06.11.2019;
▪ Prevederile art. 42 alin.(4) și art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 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;
▪ 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 Ianuarie 2020, se majorează indemnizația lunară pentru persoana cu
handicap grav domnul DRAGOMIR Constantin, identificat prin CNP domiciliat în ..., în cuantum de 1346
lei.
Art.2 Efectele prezentei dispoziții se mențin pe perioada încadrării în gradul de handicap grav în condițiile
în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde mențiunea „cu asistent personal”.
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DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar – Primar
1 exemplar - Compartiment Asistență Socială
1 exemplar - Compartimentul Contabilitate
1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane
1 exemplar- DGASPC
1 exemplar - Beneficiar
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
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Art.3 Indemnizația încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap grav nu mai îndeplinește
condițiile care au dus la stabilirea dreptului.
Art.4 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.

PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

VIZĂ CFPP
Daniela Maria GAVRILOIU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar – Primar
1 exemplar - Compartiment Asistență Socială
1 exemplar - Compartimentul Contabilitate
1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane
1 exemplar - DGASPC
1 exemplar - Beneficiar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
P a g i n ă 2|2

