
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
                                                                 DISPOZIŢIE 

privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap numitei Suciu Victoria 
 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 42 alin. (4), (5) şi (6), art. 43 precum şi art. 44 lit. b) din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, 
modificată şi completată şi a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, modificată și completată, precum și ale art. 10, art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, coroborate cu 
prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

- cererea numitei Suciu Victoria, înregistrată sub nr. 181 din 14.01.2020, prin care solicită 
indemnizaţia lunară pentru persoana încadrată în gradul de handicap grav, cu asistent personal, în 
baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 102983 din 07.01.2020 emis de Consiliul 
Județean Neamț – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, prin care a fost încadrată în 
grad de handicap grav cu drept la asistent personal, valabil permanent; 

- acordul nr. 1249 din 16.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Neamț pentru acordarea indemnizației; 

- referatul întocmit de asistentul social, înregistrat sub nr. 371 din 22.01.2020 prin care 
propune acordarea indemnizației lunare, începând cu data de 01.02.2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. 
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 - (1) Acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoană cu handicap, începând 

cu data de 01.02.2020, d-nei Suciu Victoria, încadrată în gradul de handicap grav, cu asistent 
personal, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 102983 din 07.01.2020, 
valabil permanent, emis de Consiliul Județean Neamț – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap și a Acordului nr. 1249 din 16.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Neamț. 

(2) Indemnizația lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 
0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit 
din fonduri publice, respectiv 1.348 lei.  



(3) Cuantumul indemnizației lunare aflată în plată se va actualiza în baza actelor normative 
ulterioare, incidente.  

(4) Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu 
luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la 
stabilirea dreptului. 

Art. 2 - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către asistentul social 
şi contabilul instituției. 

Art. 3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 4 - Secretarul comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 
autorităților și persoanelor interesate. Prezenta dispoziţie va fi comunicată titularului în termen de 
maximum 5 zile de la data emiterii. 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 
 

               Avizat pentru legalitate, 
                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 
 
 
Nr. 26 din 30.01.2020 
 


