ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 81
pentru modificarea si completarea Dispoziţiei nr. 67/2015
privind stabilirea indemnizaţiei lunare de insotitor persoanelor încadrate in gradul de
handicap grav cu asistent personal care este sub nivelul salariului de baza minim brut pe
tara garantat in plata

Primarul Comunei Bruiu,
Având in vedere prevederile art.42 alin.(4), art.43 alin.(l), (2) şi (3), art.44, lit.b) din Legea
nr.448/ 2006 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum şi
art.30 din H.G.268/2007 - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ari. II din Legea nr. 293/2015 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
In temeiul art. 63, alin. (5), lit. e) , art. 68, alin. (1) si 115, alin. (1) lit. a) din Legea
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare
DISPUNE :
Art. I —Art. 1 din Dispoziţia nr. 67/2015 se modifica si se completează astfel:
„ Se stabileşte incepand cu data de 01.12.2015 indemnizaţia lunară pentru persoanele
adulte cu handicap grav in cuantum de 969 lei, conform anexei care face parte integranta din
prezenta dispoziţie ”.
Art. 2 -Prevederile Dispoziţiei nr. 21/2016 se abroga.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se insarcineaza
secretarul comunei si inspectorul contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Bruiu.

Emisă în Bruiu la data de 09.08.2016.

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica
Difuzat: lex.Instituţia
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