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PRIMAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.10
din 01.02.2021
privind majorarea cuantumului indemnizatiei lunare pentru persoana cu deficienta functionala grava
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr.40/24.07.2017 privind aprobarea coeficientilor de salarizare pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas, judeţul Maramures;
-preverile HCL nr. 9/2020 privind aprobarea Bugetului Local al UAT Comuna Coas pe anul 2020 si estimari
pentru anii 2021-2023 si rectificarile ulterioare;
- prevederile art. 42 alin.(4,5), art. 43 alin.(1,2,3) ale art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. I alin.(1) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile HGR nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199 alin.(1,2),
art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind - Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Începând cu data de 13.01.2021 pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap
nr.117341/13.07.2020 in dosar 111752, se stabileste si se acordă d-nului Ratiu Stefan Ifrem avand CNP
1720905242546 domiciliat în Comuna Coas, Sat Coas nr. 24, Judetul Maramures, o indemnizatie lunară în cuantum
de 1.398 lei, echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0 , pe toată perioada valabilitătii certificatului
de încadrare în grad de handicap.(31.07.2021).
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- Compartiment Asistenta Sociala;
- Biroul Financiar Contabil;
- D-nul Ratiu Stefan Ifrem;
- Dosar personal;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare.
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