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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  IALOMIŢA 

PRIMĂRIA  COMUNEI  ALEXENI 

=============================================================== 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind acordarea unei  indemnizaţii   lunare  

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI , JUDEŢUL IALOMIŢA,  

Având in vedere : 

 - cererea depusă de d-nul  MACRĂ  VICTOR – GABRIEL  înregistrată sub nr. 

2289  din 23.06. 2021,  prin care solicită, în calitate de părinte al minorei Macră Cristina 

– Florentina – persoană cu handicap grav,  acordarea  indemnizaţiei lunare şi acordul nr. 

10195  din 02.06.2021, eliberat de DGASPC Ialomiţa; 

 -  referatul asistentului social  înregistrat sub  nr. 2290  din 23.06. 2021 prin care 

se propune acordarea  indemnizaţiei lunare începând cu  luna iulie 2021 ;   

- prevederile art. 42, alin 4, 5, 6,  art. 43 şi art. 44 din Legea nr. 448 din 6  

decembrie 2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 -  prevederile art. 30 din HG. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  prevederile art. I punctul 10 din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative ;  

 - prevederile art.1. alin (1) din HG nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea 

salariului de bază  minim brut pe țară garantat în plată ; 

 

 În temeiul art. 155 alin (1), lit. d) coroborat cu  alin (5), lit. e) și art. 196 alin (1), 

lit. b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E  : 

 Art. 1.  Începând cu data de 1  iulie 2021, se acordă indemnizaţie lunară 

 d-nului  Macră  Victor – Gabriel  în calitate de părinte al minorei Macră Cristina – 

Florentina   - persoana cu handicap grav , conform  Certificatului de încadrare in  grad 

de handicap nr. 627  din 24.09. 2020  eliberat de Consiliul Judeţean  Ialomiţa, Comisia 

Județeană pentru Protecția Copilului . 

 Art. 2. Indemnizaţia lunară este in cuantum egal cu salariul net al asistentului 

personal gradația 0 stabilit conform prevederilor legale care reglementează nivelul de 

salarizare a personalului plătit din fonduri publice,  respectiv de  1.386  lei lunar .   

 Art. 3. Prezenta dispoziție va fii comunicată persoanei în termen de 5 zile de la 

data emiterii. 

 Art. 4. Prezenta dispoziție poate fii atacată potrivit prevederilor Legii nr. 

544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art. 5.  Secretarul  general al comunei si consilierul contabil va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

 Art. 6. Dispozitia nr. 134 / 30.09.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-

nei Macră Natalia își incetează aplicabilitatea. 

              PRIMAR,                                     Cotrasemnează pentru legalitate , 

                                                                                          Secretar general al comunei ,       

Nr. 91.                          Crețu  Ion                                                    Dinu Marina           
Emisă la Alexeni . 

Astăzi 24. 06. 2021 . 


