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DISPOZITIA
DIN

NR.59

07 APRILIE 2O2O

privind prelungirea si stabilirea cuntumului indemnizatiei lunare pentru copilul

Primarul comunei Belis, judetul Cluj;
Avand in vedere Certificatul rc. 502 din25.03.2020 de incadrare a copilului cu dizabilitati
in grad de handicap, nivelul salariului debaza al asistentului social debutant, in functie de care se
determina cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav, referatul
persoanei responsabile cu asistenta sociala din cadrul primariei inregistrat sub nr. 1.788 din
07.04.2020;
Tinand seama de ;
-afi. 42 din Legea nr.44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, rep.ublicata;
-Hotararea nr.8912010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;
Yazand si prevederile;
-Ordinul nr.1730120 nov.2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
prevederilor cap.IV " Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale in scopul
reducerii cheltuielilor bugetare " din Legea nr.32912009;
In temeiul prevederilor art.155 alin.(4) si (5) si art. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernuluinr. 5712019- privind Codul Administrativ;

DISPUN:
Art.l. Se prelungeste indemnizatra lunara pentru copilul cu dizabilitati GIURGIU
CALIN conform certificatului nr. 502125.03.2020

de incadrare a copilului in grad de handicap.
Art.2. Cuantumul indemnizatiei lunare pentru copilul cu dizabilitati GIURGIU CALIN,
CNP 5091119125831, persoana cu handicap grav este de 1.348 lei, corespunzatoate 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 indemnizatie, pana la implinirea varstei de 18 ani,
reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav este GIURGIU VIORICA, CNP
2800413123761, domiciliata in comuna Belis, sat Poiana Horea, tr. 118, judetul Cluj.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Compartimentul
Buget-Finante si Compartimentul Incasari-Venituri.
Art.4. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza doamna Onet MihaelaMaria, responsabil asistenta sociala in aparatul de specialitate al primarului comunei Belis.
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