ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 24 din 17 ianuarie 2020
privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru
persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Primarul comunei Tulgheș, jud. Harghita
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
-Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare,
-Legii nr.448/2006 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-OUG.nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
-OUG. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
-HG.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, actualizată,
-HG. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2020,
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013,
Analizând prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit. a), c) și e) şi ale art.196
alin.(1) lit.b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019,

D I S P U N E:
Art.1.Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, părinţii sau
reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori
reprezentanţii legali ai acestora care au optat pentru primirea indemnizaţiei lunare şi
li s-a aprobat acordarea acesteia în condiţiile art.42 alin.(4)–(6) din Legea
nr.448/2006, republicată, actualizată, beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută
la art.42 alin.(4), aceeaşi lege, în sumă de 1348 lei net.
Art.2.Indemnizaţia lunară prevăzută la art.1 este în cuantum egal cu salariul
net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.
Art.3.Plata indemnizației lunare se face către: titularul indemnizației/
reprezentantului legal/împuternicitului notarial, pe perioada valabilităţii certificatului
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de încadrare în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care
persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea
dreptului.
Art.4.La data prezentei beneficiarii indemnizaţiei prevăzute la art.1 sunt:
1.BENEDEK-BLOJU MARIA, Hagota nr.57, părinte copil cu handicap grav
2.SANDOR ANDREEA-ANGELA, Tulgheş nr.584, părinte copil cu handicap grav
3.GAL ARPAD, Tulgheş nr.329A, reprezentant legal al Gal Levente, fiu, adult cu
handicap grav
4.ŢIFREA ALINA-ELENA, Tulgheş nr. bl.A12-A13, ap.5, părinte copil cu handicap
grav
5.PAL IREN, Tulgheș nr.342, bl.23, ap.4, adult cu handicap grav
6.CHIPĂRUȘ TEOFIL, Tulgheș nr.845, părinte copil cu handicap grav.
7.PETER SANDOR-CSABA, Tulgheș nr.726, adult cu handicap grav
8.OLARU DĂNILĂ, Tulgheș nr.36, adult cu handicap grav
9.ENYED GHEORGHE, Tulgheș nr.29, adult cu handicap grav
10.ANDRAS ELISABETA, Tulgheș nr.251, adult cu handicap grav
11.DANDU-DRUGĂ ELENA, Tulgheș nr.30, adult cu handicap grav
12.CSOKA IOSIF, Tulgheș nr.172, adult cu handicap grav
13.BENEDEK LEVENTE, Tulgheș nr.454, adult cu handicap grav
14.OLARU FLOAREA, Tulgheș nr.290, adult cu handicap grav
15.MICLOȘ RAMONA-GABRIELA, Tulgheș nr.940, părinte copil cu handcap grav
16.ROMAȘCU SILVIU-VALENTIN, Tulgheș nr.342, adult cu handicap grav
17.ZĂNOAGĂ EMIL, Tulgheș nr.498, adult cu handicap grav
18.KIS IRMA, Tulgheș nr.267, adult cu handicap grav.
Art.5.(1)Prezenta dispoziție poate fi contestată la ordonatorul de credite în
termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de
stabilire a drepturilor salariale.
(2)Împotriva modului de soluționare a contestației persoana
nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ, sau, după caz,
instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice
de la data comunicării soluționării contestației.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se
încredinţează compartimentele de specialitate: Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe;
Asistență Socială și Protecția Copilului.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi titularilor.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Zaharia Constantin
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR.240 / 2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura
persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1

2
3
17/01/2020
1
Semnarea dispoziției )
2
____/____/2020
2
Comunicarea către prefectul județului )
3+4
____/____/2020
3
Aducerea la cunoștință publică )
3+4
____/____/2020
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz ____/____/2020
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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