
        ROMÂNIA, 

   JUDEŢUL BIHOR  

COMUNA SĂLACEA 

            Primar, 

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 10 

Din 29.01.2021 

  pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite 

persoanei cu handicap grav SOMOGYI ADRIEN 

 

 Avand in vedere prevederile: 

-    art. 42, alin. (4) si (5), pe cele ale art.43 alin. (1), (2) si (3) si pe cele ale art. 44 lit. b din 

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 794/380 din 

7 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor 

sau reprezentatilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si a adultului cu handicap 

grav sau reprezentantului sau legal, 

- art. 30 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 268/2007, 

- certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 47 din 25.01.2021, eliberat de Comisia 

pentru protectia copilului, valabil 24 luni de la data emiterii, 

- referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea inregistrat sub nr. 450 din 

29.01.2021, prin care propune plata indemnizatiei lunare cuvenite, 

- cererea inregistrata la Primaria comunei Salacea sub nr. 432 din data de 28.01.2021, prin 

care domnul Somogyi Janos in calitate de tata, solicita acordarea indemnizatiei de insotitor 

pentru fiica sa Somogyi Adrien, copil cu handicap grav cu dreptul la asistent personal,  

       In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ.- 

 

         Primarul comunei Salacea, 

D I S P U N E 
 

 

          Art. 1. - Cu data de 01.02.2021 se stabileste plata indemnizatiei lunare pentru persoana 

cu handicap grav, pentru minora Somogyi Adrien, CNP , domiciliat cu parintii in comuna 

Salacea nr. , judetul Bihor. 

        Art. 2. – Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 

Compartimentului de Asistenta sociala. 

- un exemplar pentru Instituţia Prefectului - judeţul Bihor; 

- un exemplar la dosarul personal; 

- un exemplar persoanei in cauza;                                                                                                                                                

- un exemplar la serviciul de contabilitate.- 

 

       Pt.   P R I M A R, 

VIDA ATTILA-JOZSEF 

                Contrasemneaza, 

                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                           Tatai Tibor 


