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DISPOZIŢIA NR.21  
din 13.04.2021 

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita d-nului Hotea Ioan, persoana cu handicap  grav  
 
 
Primarul Comunei Coas; 
 Având în vedere: 

-referatul intocmit de catre d-na Bran Mihaela Adela din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala al 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas cu nr. 1.207/2021  prin care se arata ca sunt indeplinite 
conditiile prevazute de lege pentru acordarea indemnizatiei lunare d-nului Hotea Ioan,  persoana cu handicap grav, 
domiciliat in Comuna Coas, Sat Coas,  Str. 1 Decembrie Nr. 17, Judetul Maramures;  

-certificatul de încadrare în grad de handicap nr.121537/29.03.2021  in dosar 121537  emis de catre Comisia 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramures avand termen de valabilitate 12 luni (31.03.2022); 

-acordul cu privire la acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav nr.6560/13.04.2021  si 
inregistrat la Primaria Comunei Coas sub nr.1.205/13.04.2021;   
In baza prevederilor: 
 - HCL nr.19/2021  privind aprobarea bugetului local al Comunei Coas pe anul 2021 si estimari pentru anii 
2022-2024; 

- prevederile art. 42 alin.(4,5), art. 43 alin.(1,2,3)  ale art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 794/380/2002  
privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 
handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 

-prevederile art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007; 

- prevederile  din Legea- cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. I alin.(1) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile HGR nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
            În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d),  alin.(5) lit. a), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 
199 alin.(1,2), art. 240 alin.(1)  din OUG nr. 57/2019 privind - Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Emite prezenta:  

DISPOZITIE: 
 

 Art.1. Incepand cu data de  01.05.2021, d-nul Hotea Ioan domiciliat in Comuna Coas, Sat Coas,  Str. 1 
Decembrie Nr. 17, Judetul Maramures, avand CNP 1530701242535, persoana cu handicap grav, va beneficia de o 
indemnizatie lunara in cuantum de 1.398  lei, echivalenta cu salariul net al asistentului  personal gradatia 0, conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.121537/29.03.2021 avand termen de valabilitate 12 luni 
(31.03.2022). 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil si 
Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas. 
 Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

  - Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş; 
  - DGASPC-Protectia Persoanelor Adulte- Maramures; 
  - Primarul Comunei Coas; 

- Biroul Financiar Contabil; 
- Compartiment Asistenta Sociala; 



               - D-nul Hotea Ioan; 
   - Dosar dispozitii. 

 
 
 
PRIMAR                                                                                 AVIZAT        

ACHIM CALIN- VASILE                                                                                               pentru legalitate             
                                      SECRETAR GENERAL AL UAT 

             AUGUSTIN  AURICA 
 
 
     
 

            SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL 
       FARCAS SOFIA LILI MARIANA 
 
 


