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DISPOZITIE  NR. 112 

DIN_29.01.2020 

  

privind acordarea indemnizaţiei de handicap d-nei /d-lui VOICU DAVID NICOLAE 

persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, VOICU 

MARIA 

Având în vedere: -  

- cererea dl/d-nei VOICU MARIA  , asistent personal al persoanei cu handicap grav 

VOICU DAVID NICOLAE   , inregistrata la Primaria Secusigiu  sub nr. 

205/15.01.2020   prin care solicita efectuarea concediului de odihna pe anul 2019. 

- prevederile: - art. 37 alin. (1) lit. „c”, alin. (3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile HG 935/2019 privind stabilirea salariului minim garantat in plata 

incepan cu data de 1.01.2020 

-  art. 26 alin. (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap;  

 

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

      

D I S P U N E :  

 

 ART. 1  Se acorda indemnizaţie de handicap,  pentru perioada concediului asistentului 

personal,  dl/d-nei VOICU DAVID NICOLAE   persoana cu handicap grav, CNP  

5050513020082  cu domiciliul in comuna Secusigiu, judetul Arad,  prin asistent personal dl/d-na 

VOICU MARIA  CNP 2740726020017  domiciliat în comuna Secusigiu, judetul Arad  

ART. 2. - Cuantumul indemnizaţiei va fi in suma de  1346 lei şi se asigură o singură dată 

indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe.  

ART.3. 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.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap. 

 Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

 contabil Primăria Secusigiu 

 d-na VOICU MARIA  

 dosar personal. 

 se publica in monitorul oficial local  

 

 

 

   
Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE   NR. 112 

DIN_29.01.2020 

  

privind acordarea indemnizaţiei de handicap d-nei /d-lui VOICU DAVID NICOLAE 

persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, VOICU 

MARIA 

Având în vedere: -  

- cererea dl/d-nei VOICU MARIA  , asistent personal al persoanei cu handicap grav 

VOICU DAVID NICOLAE   , inregistrata la Primaria Secusigiu  sub nr. 

205/15.01.2020   prin care solicita efectuarea concediului de odihna pe anul 2019. 

- prevederile: - art. 37 alin. (1) lit. „c”, alin. (3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile HG 935/2019 privind stabilirea salariului minim garantat in plata 

incepan cu data de 1.01.2020 

-  art. 26 alin. (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap;  

 

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

      

D I S P U N E :  

 

 ART. Se acorda indemnizaţie de handicap,  pentru perioada concediului asistentului 

personal,  dl/d-nei VOICU DAVID NICOLAE   persoana cu handicap grav, CNP  

5050513020082  cu domiciliul in comuna Secusigiu, judetul Arad,  prin asistent personal dl/d-na 

VOICU MARIA  CNP 2740726020017  domiciliat în comuna Secusigiu, judetul Arad  

ART. 2. - Cuantumul indemnizaţiei va fi in suma de  1346 lei şi se asigură o singură dată 

indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe.  

ART.3. 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.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 Comisiei de expertiză medicala a persoanelor cu handicap. 

 Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

 contabil Primăria Secusigiu 

 d-na VOICU MARIA  

 dosar personal. 

 se publica in monitorul oficial local  

 

 

 

   
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 CHESA ILIE 
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NR. 537/29.01.2020     

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Referitor  la : acordarea concediului  pe anul 2019, pentru dl/d-na VOICU MARIA , asistent 

personal al persoanei cu handicap,  si acordarea indemnizatiei pentru dl/d-VOICU DAVID 

NICOLAE 

 

Considerente generale: se impune acordarea unei indemnizatii de insotior pe perioada 

concediului asistentului personal, in cazul in care angajatorul nu are posibilitatea inlocuirii 

acestuia sau internarea persoanei cu handicap intr-un centru de tip respiro. Angajatorul, 

Primaria Comunei Secusigiu, nu are posibilitatea internarii persoanei cu handicap intr-un 

centru de tip respiro 

 

Considerente juridice:  

 Prevederile art. 37 si 41 Legea nr. 448/2006,privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata cu modificari si completari ulterioare; 

 Cererea d-neI/d-lui VOICU MARIA , inregistrata la Primaria Secusigiu cu nr. 

205/15.01.2020 

 Prevederile art. 196, alin b din codul administrativ  

 

PROPUN  

 

 

Acordarea indemnizatiei prevazute la art 43, al 1 din Legea 448/2006,dlui/d-nei  

VOICU DAVID NICOLAE  , CNP 5050513020082  prin asistent personal, VOICU MARIA 

CNP 2740726020017  in cunatum de 1346  lei, echivalentul salariului net al  asistentului 

personal , gradatia 0. 

 

  

 

 

    Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector principal 

Dan Lorena Danina 
 


