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DISPOZITIA

NR.41

DIN 27 IANUARIE 2O2O
privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru doamna NEGREA SABINA,
handicap grav

primarul comunei Belis, j"ffi?Eilu
Avand in vedere:
- referatul persoanei responsabile cu asistenta sociala din cadrul primariei inregistrat sub
nr.239 din 20.01 .2020 prin care se propune emiterea dispozitiei privind stabilirea cuantumului
indemnizatiei lunare pentru doamnaNEGREA SABINA persoana cu handicap grav;
Tinand seama de:
-Legea nr.44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata;
-Hotararea nr.89120l0 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;
"
-Legeanr. 153 din28.06.2017 privind salaizareapersonalului platit din fonduri publice;
-OUG rr.112020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si
completarea unor acte normative;
- Hotararea Guvernului nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara gararftat in plata;
-Legea nr. 53 I 2003 privind Codul muncii - modificat si republicat;
tn temeiul prevederilor art. 155 alin. (4) qi (5) qi art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57 1201 9- privind Codul Administrativ,

DISPUN:
Art.l. Incepand cu data de 01 ianuarie

2020, cuantumul indemnizatiei lunare pentru

doamna NEGREA SABINA, domiciliata in comuna Belis, sat. Poiana Horea, nr.l13, judetul
Cluj, CNP 2440827125191, persoana cu handicap grav este de 1.346 lei, corespunzatoare
salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din
sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, cu titlu de indemni zatie, pe perioada nedeterminata.
Art2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Compartimentul
Buget-Finante si Compartimentul Incasari-Venituri.

Art.3. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza doamna Onet MihaelaMaria, responsabil asistenta sociala in aparatul de specialitate al primarului comunei Belis.
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