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DISPOZIȚIA
Nr. 252 din 29.12.2021
privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate în plată
la nivelul comunei Pietroasa, începând cu luna ianuarie 2022
Primarul comunei Pietroasa,
Având în vedere:
-referatul compartimentului autoritate tutelară și asistență socială, înregistrat sub
nr.8451/28.12.2021 prin care propune stabilirea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap grav
cu dosare aflate în plată la nivelul comunei Pietroasa, începând cu luna ianuarie 2022;
-HG nr.1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
conform căreia, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește la 2.550 lei lunar;
-prevederile art.42 alin.(4) și art.43 alin.(1) Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.155 alin.(1) lit.d), art. 155 alin.(5) lit.e) și art. 196 alin. (1), lit.b) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Se stabilește indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap grav, cu dosare aflate în
plată, la nivelul comunei Pietroasa, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, în
cuantum net de 1.524 lei, începând cu luna ianuarie 2022.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul
contabilitate.
Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile la instanța de contencios
administrativ.
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică cu:
-Instituția Prefectului – județul Bihor;
-persoanele cu handicap grav prevăzute în anexa;
-se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Pietroasa, subeticheta ”Dispozițiile
autorității executive”.

Primar,
Ionel-Alin LAZA

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana ȚICA
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Anexă la
Dispoziția nr.252 din 29.12.2021
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cu handicap grav cu dosare în plată la nivelul comunei Pietroasa

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nume și prenume
Anton Miron
Rostaș Șerban
Flutur Floare
Fechete Andreea
Ilaș Floare
Măduța Adrian
Măduța Gheorghe
Popa Antița
Moțoc Cornelia
Popa Vasile
Rostaș Dolari
Rostaș Samuil-Isac
Tărcăiet Traian
Todoca Paulina
Tomuț Marioara
Popa Eva
Popa Marioara

Primar,
Ionel-Alin LAZA

Domiciliul
Sat Cociuba Mică, nr.8
Sat Cociuba Mică, nr.54
Sat Chișcău, nr.15
Sat Cociuba Mică, nr.54
Sat Pietroasa, nr.186
Sat Chișcău, nr.125
Sat Chișcău, nr.94
Sat Pietroasa, nr.188
Sat Gurani, nr.76
Sat Pietroasa, nr.24
Sat Gurani, nr.191
Sat Gurani, nr.191
Sat Măgura, nr.39
Sat Moțești, nr.12
Sat Chișcău, nr.49
Sat Chișcău, nr.58
Sat Măgura, nr.73

