
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

 

 

 

DISPOZITIA 

privind stabilirea indemnizatiior  pentru persoanle cu  

handicap grav ,incepand cu data de 01.01.2020 

 

 

 

 Primarul comunei Urmenis; 

 Avand in vedere: 

 -referatul doamnei Macarie Maria,inspector superior in cadrul primariei 

comunei Urmenis,inregistrat sub nr.253 din 06.02.2020  prin care propune 

stabilirea indemnizatiilor lunare pentru persoanelecu handicap grav,  

 -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, coroborat cu prevederile art.45 din Legea nr.5/2020,legea bugetului de stat 

-prevederile art.2 din Anexa la Ordinul    Nr. 794/380 din  7 octombrie 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.1 din  Hotarirea  nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.155 alin.(1) lit.d) si art.196 alin.(1) lit.b), din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

  

 

D I S P U N E : 

  

 

Art.1-  Stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap 

grav,incepand cu data de 01.01.2020 in suma de 1.348 lei/luna,comform Anexi 

nr.1, parte integranta din prezenta dispozitie,  

Art.3 Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria 

comunei Urmenis in termen de 30 zile de la comunicare,in conditiile Legii 

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 



 Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

incredinteaza  compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei 

Urmenis. 

 Art.5 Dispozitia se comunica prin grija secretarului comunei Urmenis: 

         -Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 

         -compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei 

Urmenis 

 

PRIMAR,                                                                    Aviz de legalitate 

   TOMSA DUMITRU                                                          SECRETAR, 

               MATEI VASILE 

 

 Nr....... 

 Data:06.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

Nr.253 din 06.02.2020 

 

R E F E R A T 

privind stabilirea indemnizatiior  pentru persoanle cu  

handicap grav ,incepand cu data de 01.01.2020 

 

 Avind in vedere , 

  -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, coroborat cu prevederile art.45 din Legea nr.5/2020,legea bugetului de stat 

-prevederile art.2 din Anexa la Ordinul    Nr. 794/380 din  7 octombrie 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.1 din  Hotarirea  nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.155 alin.(1) lit.d) si art.196 alin.(1) lit.b), din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

 

 

P R O P U N : 

 

emiterea dispozitiei primarului privind stabilirea indemnizatiilor lunare pentru 

persoanele cu handicap grav,incepand cu data de 01.01.2020 in suma de 1346 

lei,comform Anexi nr.1, ,  

 

Contabil, 

MACARIE MARIA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Anexa nr.1 la dispozitia 

Nr.........din 06.02.2020 
 

 

A N E X A 

privind cuantumul indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu 

 handicap din comuna Urmenis 

 

Nr. 

crt 

Numele si 

Prenumele 

 

 

Indemnizatie  

01.01.2019 

Indemnizatie 

01.01.2020 

1 Archiudean Maria 2440104060799 1.244 1.348 

2 Cadar Maria 2330429060773 1.244 1.348 

3 Chiciudean Valeria 2290615060785 1.244 1.348 

4 Greab Teodor 1430130060778 1.244 1.348 

5 Greab Zachei 2420417060795 1.244 1.348 

6 Jurcan Maria 2730813264436 1.244 1.348 

7 Rus Victoria 2290707060789 1.244 1.348 

8 Sopterean Letiția 2260315060798 1.244 1.348 

9 Stupinean Susana 2480704264378 1.244 1.348 

10 Cherecheș Ioan 1610922060791 1.244 1.348 

11 Farcaș Gavril 1550416060785 1.244 1.348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

 

 

 

DISPOZITIA 

privind stabilirea indemnizatiior  pentru persoanle cu  

handicap grav ,incepand cu data de 01.01.2019 

 

 

 

 Primarul comunei Urmenis; 

 Avand in vedere: 

 -referatul doamnei Macarie Maria,inspector superior in cadrul primariei 

comunei Urmenis,inregistrat sub nr,346  din 13.02.2019 prin care propune 

stabilirea indemnizatiilor lunare pentru persoanelecu handicap grav,  

 -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice;  

-prevederile art.2 din Anexa la Ordinul    Nr. 794/380 din  7 octombrie 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.1 din  Hotarirea  nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.6 alin.(1) lit.c) si lit.d),alin.(4) lit.a),alin.(5) lit.e),art.68 

alin.(1),art.74 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a),alin.(2)-(5-7) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala,republicata, 

  

 

D I S P U N E : 

  

 

Art.1-  Stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap 

grav,incepand cu data de 01.01.2019 in suma de 1.244 lei,comform Anexi nr.1, 

parte integranta din prezenta dispozitie,  

Art.3 Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria 

comunei Urmenis in termen de 30 zile de la comunicare,in conditiile Legii 



nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

incredinteaza  compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei 

Urmenis. 

 Art.5 Dispozitia se comunica prin grija secretarului comunei Urmenis: 

         -Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 

         -secretarului  comunei Urmenis si compartimentului financiar-contabil 

din cadrul Primariei comunei Urmenis 

 

PRIMAR,                                                                    Aviz de legalitate 

   TOMSA DUMITRU                                                          SECRETAR, 

               MATEI VASILE 

 

 Nr....... 

 Data:14.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI URMENIS 

Nr.346 din 13.02.2019 

 

R E F E R A T 

privind stabilirea indemnizatiior  pentru persoanle cu  

handicap grav ,incepand cu data de 01.01.2019 

 

 Avind in vedere , 

 -prevederile art.38 alin.(4) si anexie nr.II,Capitolul I,alin 3.2,pct 45 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice;  

-prevederile art.2 din Anexa la Ordinul    Nr. 794/380 din  7 octombrie 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.1 din  Hotarirea  nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 In temeiul art.6 alin.(1) lit.c) si lit.d),alin.(4) lit.a),alin.(5) lit.e),art.68 

alin.(1),art.74 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a),alin.(2)-(5-7) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala,republicata, 

   

 

P R O P U N : 

 

emiterea dispozitiei primarului privind stabilirea indemnizatiilor lunare pentru 

persoanele cu handicap grav,incepand cu data de 01.01.2019 in suma de 1244 

lei,comform Anexi nr.1, ,  

 

Contabil, 

MACARIE MARIA 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Anexa nr.1 la dispozitia 

Nr.........din 14.02.2019 
 

 

A N E X A 

privind cuantumul indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu 

 handicap din comuna Urmenis 

 

Nr. 

crt 

Numele si 

Prenumele 

 

 

Indemnizatie  

Dec. 2018 

Indemnizatie  

01.01.2019 

1 Archiudean Maria 2440104060799 1.162 1.244 

2 Cadar Maria 2330429060773 1.162 1.244 

3 Chiciudean Valeria 2290615060785 1.162 1.244 

4 Greab Teodor 1430130060778 1.162 1.244 

5 Greab Zachei 2420417060795 1.162 1.244 

6 Jurcan Maria 2730813264436 1.162 1.244 

7 Maier Teodor 1430413060768 1.162 1.244 

8 Negrusa Viorica 2511101060783 1.162 1.244 

9 Stupinean Susana 2480704264378 1.162 1.244 

10 Teglas Simion 1620423060805 1.162 1.244 

 
 


