ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA BUCIUM
PRIMAR

Tel/fax: 0372898512 tel: 0258-784112
e-mail primaria.bucium@yahoo.com

DISPOZIŢIA nr. 58
din 27 mai 2016

privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicapMomeu Vlad-Stefan
Primarul comunei Bucium, Napau Cornel;
Având în vedere prevederile:
-art.(1) din H.G nr. 1.017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile art. 1 alin (2), art.2 din HG 1091/2014 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2015 , precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice
- Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice;
- Legii-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
-prevederile art.42 si 43 din Legea nr.448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata si promovata;
-prevederile HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.448/2006;
- art. 65 alin. 5 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 68 şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit prezenta
DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu luna mai 2016, se acorda indemnizatie pentru
persoana cu handicap grav, in cuantum de 925 lei/luna, domnului Momeu
Vlad-Stefan, avand CNP 1880808012668, domiciliat in com.Bucium,
sat.Bisericani, nr.95, jud.Alba, pe perioada nedeterminata.

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primar, în termen de
5 zile de la data luării la cunoştinţă.
Împotriva măsurii dispuse de primar poate fi formulată acţiune la
instanţa de contencios administrativ/Tribunalul Alba, în termen de 30 de zile
de la data comunicării soluţionării contestaţiei, cu respectarea prevederilor
legale în materie.
Art. 3. Prezenta dispoztie se va comunica:
- domnului, Momeu Vlad-Stefan;
- Compartimentului financiar - contabil;
-compartimentului asistenta sociala;
- Institutiei Prefectului- judeţul Alba;
-primarului comunei Bucium.

Primar,
Ing.Napau Cornel

Avizat,
Secretar,
Jr.David Carmen-Nadia

