
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire la: acordarea indem nizaţiei de însoţitor pentru domnul PARPALĂ 

CĂLIN, persoană cu handicap grav.

Ec. Vâlceleanu Costin Robert, primarul com unei Perieţi, judeţul Olt;
A vând  în  v e d e re :

Cererea d-lui Parpală Călin privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor; 
Prevederile H.G. nr. 1017/2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată.
Prevederile art. 42 alin. (4) şi (5) art. 43 alin. (1)- (3), art. 44 litera b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ancheta socială efectuată de asistentul social din cadrul Primăriei comunei Perieţi, 
Jud. Olt;
Dosarul întocmit în acest sens;
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 5471/15.06.2016

în tem eiu l art. 63  alin. 1 lit. d), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu m odificările şi 
com pletările u lterioare,

Articolul 1. începând cu data de 01 Iulie 2016, domnul Parpală Călin, CNP 
1661001284411, domiciliat în comuna Perieţi, Str. înv. Alexandru Toma, nr. 360, Judeţul Olt, 
persoană cu handicap grav, va beneficia de indemnizaţia de însoţitor în cuantum de 969 
lei/lună pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni până la data de 30.06.2017.

Articolu l 2. Indemnizaţia de însoţitor reprezintă salariul net al asistentului social 
debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele 
cu paturi.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se va comunica:
Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt;
D-lui Parpală Călin;
Compartimentului contabilitate;
Secretarului comunei Perieţi, judeţul Olt pentru ducerea Ia îndeplinire.
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