
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

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

DISPOZIŢIE
Cu privire la: m ajorarea indem nizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu 

handicap grav.
EC. Vâlceleanu Costin Robert, primarul com unei Perieţi, judeţul Olt;

Având în vedere:
- Referatul compartimentului de specialitate;
- adresa nr. 22431/18.03.2016 a DGASPC OLT prin care ne transmite adresa nr. 

2161/ANPD/l1.03.2016 a Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice cu privire Ia majorarea salariului asistentului personal şi 
indemnizaţiei de însoţitor a persoanelor cu handicap grav;

- dresa nr. 19999/09.03.2016 a Instituţie Prefectului -  Judeţul Olt, prin care se 
transmite adresa nr. 4c-7/89/2016 a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi adresa nr. 299IG/2957RG/2016 A Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea aplicării unitare a 
prevederilor legale în domeniul salarizării.
prevederile H.G. nr. 1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată.
prevederile art. II alin. (1) din legea nr. 293/2015 privind aprobarea OUG nr. 83/2014 
privind slarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice;
prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 3 O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea 
personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă 
socială în anul 2015.
prevederile art. 6 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- 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;

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

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. începând cu data de 01 Ianuarie 2016, se majorează indemnizaţia de 
însoţitor pentru persoanele cu handicap grav în procent de 25%.

Articolul 2. Indemnizaţia de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav, se 
stabileşte în cuantum de 969 lei/ lună.

Articolu l 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 5 zile de la 
comunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 
lldin OUG 83/2014.



Articolu l 5. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Beneficiarilor indemnizaţiei de însoţitor.
- Compartimentului specializat pentru punerea în aplicare a prezentei dispoziţii.

Articolul 4. în cazul în care sunteţi nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ sau
după caz instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

EC. Costi LCELEANU

Avizat pentru legalitate
SECRETAR, 

Ec. Elena OLTE

2016


