
R O M Â N I A   

JUDEŢUL BIHOR 

PRIMARIA COMUNEI SÃLACEA 

PRIMAR  

CIF 4784300  
DISPOZITIA NR. 69 

DIN DATA DE  20.07.2021 
Privind prelungirea acordarii indeminizației de însoțitor pentru domnul  

KISDED IMRE 
 

Primarul  comunei  Sãlacea, județul Bihor.  
Având în vedere: 

 - cererea cu nr. 3036/20.07.2021 a domnului KISDED IMRE prin care solicitã prelungirea acordãrii 
indemnizației de însoțitor pentru persoanã cu handicap;  
 - Certificatul de încadrare în grad de handicap (reevaluare)  cu nr. 417/12.07.2021, emis de cãtre Comisia 
pentru Protectia Copilului Bihor, perioada de valabilitate 24 luni de la data eliberarii;  
 - Acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor nr. 1200 din 13.07.2021 si 
actele anexate la dosarul personal, 
 - referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea inregistrat sub nr. 3037 din 20.07.2021, prin care 
propune prelungirea platii indemnizatiei lunare cuvenite, 
-  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, 
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap 
republicata,  
- Prevederile art. 5 alin. 4, din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede ca: “Valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si 
autoritatile publice, precum si de entitatile private autorizate conform legii se mentine pe toata perioada starii 
de alerta, precum si pentru o perioada de 90 zile de la incetarea acestei stari”, 

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. Se prelungește  perioada de acordarea a  indemnizației de însoțitor  pentru domnul KISDED 

IMRE potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, in calitate de reprezentant legal al copilului, minora cu 
handicap grav Kisded Szofia-Greta, domiciliat în localitatea  SALACEA,  nr. 187, începând cu drepturile 
lunii august 2021. 

Art. 2 .  Indemnizația plãtitã va fi în cuantum  net de 1.386 lei, brut 2.300 lei. 
Art. 3. Prezenta dispoziție se va pune în aplicare de cãtre compartimentul de asistențã socialã si cel 

de contabilitate din cadrul Primãriei comunei Sãlacea, județul Bihor .  
 Art. 4. Prezenta Dispozitie se va comunica către :  

- Instituiția Prefectului – Județul Bihor – Direcția de contencios administrativ și controlul legalitații 
actelor ; 

- Compartiment contabil din cadrul Primãriei comunei Sãlacea, 
- la dosar ; 
- d-lui KISDED IMRE 

                                                  PRIMAR,                                                                    
   
                                           HORVÁTH BÉLA                                             Contrasemneaza,                                                        

                  SECRETAR General, 

 Tatai Menyhert-Tibor 


