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D I S P O Z I T I A    NR.  167 

Din  30.06.2020 

Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MARIS GHEORGHE  pentru persoana cu 

handicap grav  ,  incepand cu 1.07.2020 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:   

- Cerearea dl-lui/d-nei  MARIS GHEORGHE  , inregistrata cu nr. 3133/29.06.2020 

- Acordul nr. 20235/29.06.2020  al DGASPC Arad 

- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 2483/25.06.2020 – vabilitate  

PERMANENT  

- 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 art.77 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ,modificat si 

completat; 

- Prevederile HG 935/2019  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

1.01.2020 

- 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  Titlului IV, Cap.III, sectiunea a 2-a pct.13 (1) –(2) din H.G, nr. 1/2016 

pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015; 

- prevederile art.2 din Ordinul M.F.P, nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului 

pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care 

realizeaza venituri din salarii la functia de bază,incepand cu  luna ianuarie 2016; 

  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu 1.07.2020   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată  pentru dl./d-na.  MARIS GHEORGHE , CNP 1571002020037    pentru persoana 

cu handicap grav  în sumă de 1346 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 compartimentul 

Resurse Umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  MARIS GHEORGHE 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. 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
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR.  167 

Din  30.06.2020 

 

Privind Privind stabilirea indemnizaţiei  lunare  dl./d-na. MARIS GHEORGHE  pentru 

persoana cu handicap grav  ,  incepand cu 1.07.2020 

 Primarul comunei Secusigiu judeţul  Arad, 

 Având în vedere:   

- Cerearea dl-lui/d-nei  MARIS GHEORGHE  , inregistrata cu nr. 3133/29.06.2020 

- Acordul nr. 20235/29.06.2020  al DGASPC Arad 

- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 2483/25.06.2020 – vabilitate  

PERMANENT  

- 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 art.77 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ,modificat si 

completat; 

- Prevederile HG 935/2019  privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 

1.01.2020 

- 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  Titlului IV, Cap.III, sectiunea a 2-a pct.13 (1) –(2) din H.G, nr. 1/2016 

pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015; 

- prevederile art.2 din Ordinul M.F.P, nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului 

pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care 

realizeaza venituri din salarii la functia de bază,incepand cu  luna ianuarie 2016; 

  

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

 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Începând cu 1.07.2020   , se stabileşte îndemnizaţia lunară  pe perioada 

nedeterminată  pentru dl./d-na.  MARIS GHEORGHE , CNP 1571002020037    pentru persoana 

cu handicap grav  în sumă de 1346 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 compartimentul 

Resurse Umane şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 

 Art.4. Prezenta se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad; 

- dl./d-na.  MARIS GHEORGHE 

- Compartiment Contabilitate din cadrul Primăriei Secusigiu. 
 

VERIFICAT         INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURILE       COMPARTIMET 

PROPUSE        RESURSE UMANE 

PRIMAR       INSP. DAN LORENA DANINA 

 CHESA ILIE 

     

 

https://program-legislatie.ro/#/view/01141803.18-f624wHQMcq
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NR.  3173/30.06.2020 

     

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Referitor  la : acordarea indemnizatiei lunare d-nei.d-lui  MARIS GHEORGHE     

pentru persoana cu handicap grav  

Considerente generale: acordarea indemnizatiei lunare conform art. 42 alin 4 

din legea 448/2006. 

 

Considerente juridice:  

 

- Cerearea dl-lui/d-nei MARIS GHEORGHE , inregistrata cu nr. 

3133/29.06.2020 

- Acordul nr. 20235/29.06.2020 al DGASPC Arad 

- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 2483/25.06.2020 – 

valabil permanent 

- 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; 

 

 

 

 

PROPUN  

 

Acordarea  indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav a 

domnului MARIS GHEORGHE  ,  in cunatum de 1346 lei, incepand cu 

1.07.2020 

 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
 

 


