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D I S P O Z I T I A    NR. 201 

Din 28.08.2019 

 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. BANILIEVICI RAVEICA  pentru persoana 

cu handicap grav   

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:  
- Acordul 33295/22.08.2019  al Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad 

- cererea numitului BANILIEVICI  , care solicită acordarea îndemnizaţiei pe perioada 

determinată, inregistrata cu nr. 3886/23.08.2019 

- prevederile art. 42,alin.4 si art. 43 alin.1-3 din Legea nr. 448/2006,privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata cu modificari si completari 

ulterioare; 

- Prevederile HG 937/2018 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

1.01.2019. 

- Prevederile art 34 al (1),  (2) si (3) din OUG 114/2018   privind instituirea unor masuri în 

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 

- prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL 

ADMINISTRATIV   
 

- In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu 2.09.2019 , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada determinată    ( 

1.09.2019- 31.08.2021) pentru dl./d-na  BANILIEVICI  RAVEICA   CNP 2490926020024  pentru 

persoana cu handicap grav,  în sumă de 1263 lei /lună.  

 Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă.  

 (2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Secusigiu, nr.275, jud Arad. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 

Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  BANILIEVICI RAVEICA   
- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

- Se publica in Monitorul Oficial  Local 

 

    Primar,     Vizat pentru legalitate  

Secretar 

              CHEŞA ILIE                                cj. MORCAN VIOLETA 
  

https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq

