ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIUŢ
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. Î0\
Din 15.10.2020
Privind acordarea indemnizaţiei pentru îngrijirea persoanei cu handicap
Nyegrai losif

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere cererea nr. 2780/23.09.2020 a d-lui Nyegrai losif, prin care acesta
solicită acordarea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea bolnavului, certificatul de încadrare în
grad de handicap nr. 118373/23.09.2020 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap Maramureş ca şi opţiunea d-lui Nyegrai losif, pentru indemnizaţia lunară;
Având în vedere prevederile art. 38 alin. (4 ), cele ale Anexei II subcapitolul 3 pct. 3.2
poziţia 45 din Legea nr. 153/2017 - legea cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice cele ale O.U. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene cu modificările şi completările ulterioare, cele ale O.U. nr.
1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normativeprecum şi cele ale H.C.L. Băiuţ nr. 4/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Băiuţ pe anul 2020;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată;
în temeiul art. 155 alin. 1 lit. „d”, alin. 5 lit. ”e” şi art 196 alin. 1 lit. ”b” din O.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE

Art. 1 începând cu data de 1.10.2020 se aprobă acordarea indemnizaţiei de 1.348
lei/lună d-lui Nyegrai losif, domiciliat în comuna Băiuţ, localitatea Băiuţ, nr.
judeţul
Maramureş, având CNP
, persoană cu deficienţă funcţională gravă cu drept la
indemnizaţie de însoţitor.
Art. 2 Prezenta dispoziţie se comunică:
Compartimentului asistenţă socială din primărie
- D-lui Nyegrai Iosifcare poate contesta prezenta dispoziţie în termen de 30 de zile de
la comunicare;
Prefectului judeţului Maramureş;
Dosar

