ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind stabilirea indemnizaţiei acordată persoanelor cu handicap grav, cu asistent personal,
(echivalentul salariului net al asistentului social debutant), ca efect al aplicării Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.2/2017
MARIN Iulian, p.Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Având în vedere:
 Referatul înregistrat sub nr.358/01.02.2017, elaborat de secretarul comunei Şoldanu şi compartimentul financiarcontabil, prin care se propune majorarea salarială pentru personalul plătit din fonduri publice din Primăria comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, ca efect al aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017;
 Dispoziția nr.115/18.03.2016 privind stabilirea indemnizaţiei acordată persoanelor cu handicap grav, cu asistent
personal, (echivalentul salariului net al asistentului social debutant), ca efect al aplicării Legii nr. 293/2015;
 Hotărârea Consiliului Local Şoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local
al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:
 prevederile art.1 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată şi completată;
 prevederile Ordinului nr. 794/380/2002 al ministerului sănătăţii şi familiei, precum şi al ministerului administraţiei
publice privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap sau reprezentantului său legal;
 prevederilor art.32 alin.(1) și ale Anexei nr.1, capitolul 1, subcapitolul 3, sectiunea 2, pct.36 din OUG nr.20/2016
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, modificată, completată și aprobată prin Legea nr.250/2016;
 dispoziţiile art.63 alin.(1) lit.c) şi lit.d), alin (4) lit.a) şi alin.(5) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1 - (1) Începând cu data de 01 februarie 2017, se stabileşte indemnizaţia acordată persoanelor cu handicap grav
domiciliate în comuna Șoldanu, județul Călărași, la cuantumul de 1333 lei/lună - echivalentul salariului net de 1111
lei/lună , majorat cu 20%, ca efect al aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017, al asistentului social
debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
(2) Neprezentarea documentelor necesare acordării indemnizaţiei prevăzute de lege aduce la încetarea sau după caz la
suspendarea plătii indemnizaţiei.
Art.2 - Secretarul comunei Şoldanu şi compartimentul financiar-contabil vor lua măsuri pentru îndeplinirea
prevederilor prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Compartimentului financiar-contabil;
c) Compartimentului asistență socială.
p.PRIMAR,
viceprimar, Iulian MARIN
AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu, Traian HULEA
Nr. 184
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi, 28 februarie 2017

