
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei de handicap începând cu 01.01.2019

Irig. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava ;
Urmare referatului nr. 442/16.01.2019 întocmit de către compartimentul de specialitate prin care 

propune majorarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Pilug Aurelia;
Având în vedere:
- prevederile Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 42, alin 1 si alin. 2 prevederile Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată -  2.080 lei-d in  01.01.2019
- art.63 alin. 5 lit.”a”, art.68 alin.l din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I S P U N :

A rt.l. Se majorează cuantumul indemnizaţie pentru persoana cu handicap grav Pilug Aurelia, 
. încadrată în gradul de handicap grav (cu asistent personal), conform certificatului 

de încadrare nr. 3540/03.07.2018.
A r t2. Cuantumul indemnizaţiei se va modifica de la 1162 Lei net la 1263 lei net pe lună 

începând cu data de 01 ianuarie 2019;
Art.3. Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind Legea 

contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
A rt4 . - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine compartimentului 

contabilitate şi asistenţă socială.

Prim arul comunei Poiana Stanţpei, judeţul Suceava 

Ing. VIL EZDREA

Avizează, pentru legalitate 
Secretarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
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SE APROBĂ 
PRIMAR 

Ing. Mezdrea Viluţ

Subsemnata Ţîcşa Doina Ştefan ia, consilier asistenţă socială în cadrul Primăriei 

comunei Poiana Stampei, propun spre aprobare majorarea indemnizaţiei pentru persoana cu 

handicap grav Pilug Aurelia, domiciliată în comuna Poiana Stampei, nr.

104, judeţul Suceava, încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal conform 

certificatului nr. 3540/03.07.2018, ca urmare a majorării salariului minim de brut pe ţară la 

2080 lei, începând cu data de 01.01.2019.

Faţă de aceste aspecte vă rog să analizaţi şi să dispuneţi emiterea dispoziţiei.

CONSILIER ASISTENTĂ SOCIALĂ, CONTABIL ŞEF 
Ec. Rogojan Mirela

mailto:pei@yahoo.com
http://www.poianastampei

