ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
EMITENT PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 12
din 29.01.2021
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor cu handicap grav,
începând cu 13 ianuarie 2021
Primarul comunei Sălacea, județul Bihor,
Analizând referatul nr. 469 din 29.01.2021 întocmit de către Compartimentul Asistență
Socială, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor cu handicap grav,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2021;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, potrivit căruia, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, actualizată, se
stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un
program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră;
În baza prevederilor art. 42 alin. (4), art. 43 alin (1), alin. (3), coroborate cu prevederile art.
58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu completările şi modificările ulterioare, potrivit cărora indemnizaţia lunară
este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit
prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar
plata indemnizației se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap;
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii
cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte
condiţiile care au dus la stabilirea dreptului;
Ținând cont de prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ANEXA 2 - FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“, CAP.
I - Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 3.2. Salarii de bază pentru
personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără
personalitate juridică, punctul 45 – asistentul personal, al cărui salariu de bază aferent anului 2021,
este în sumă de 2300 lei pentru gradația 0 corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 250/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2016
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 13 ianuarie 2021, se majorează cuantumul privind indemnizația
lunară a însoțitorului cu handicap grav, de la suma de 1.348 lei la suma de 1.386 lei, ca urmare a
aplicării dispozițiilor art. 42 alin. (4), art. 43 alin (1), alin. (3), coroborate cu prevederile art. 58 alin.
(3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată cu completările şi modificările ulterioare, potrivit tabelului anexat prezentei dispoziții.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul
Financiar Contabil și Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunică Primarului comunei Sălacea, Compartimentului
Financiar Contabil, Compartimentului Asistență Socială şi Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor.
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