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Privind stabilirea îndemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de 

handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna 

 

 

Primarul comunei Zăbala, jude

Având în vedere Referatul cu nr. 377/29

stabilirea îndemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap 

grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna Ianuarie

     -prevederile H.G: nr.4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 

în plată 

     -art. I din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, salariul din 

va menține la nivelul lunii decembrie 2020, dar nu poate fi mai mic decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată , respecti

    - prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protec

persoanelor cu handicap. 

     -În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
     -În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

 

 

D I S P U N E
 

Art. 1. Începând cu luna ianuarie 2021, îndemniza

încadrate în gradul de handicap grav cu 

partea altei personae , aflate în plată vresc de la 1346 lei/lună, la 1386 lei/lună, ce reprezintă 

salariul net din salariul de bază minim brut pe 

annexe I care face parte integrantă din prezenta dispozi
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Dispoziţia nr. 24/2021 

 

țiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de 

handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna 

județul Covasna, 

cu nr. 377/29.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane privind 

țiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap 

îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna Ianuarie 

prevederile H.G: nr.4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 

art. I din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 

și prorogarea unor termene, salariul din luna ianuarie 2021 se 

ține la nivelul lunii decembrie 2020, dar nu poate fi mai mic decât salariul de bază 

țară garantat în plată , respective 2300lei. 

prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 

 

D I S P U N E 

luna ianuarie 2021, îndemnizațiile de însoțitor acordate persoanelor 

handicap grav cu asistent personal, care necesită îngrijire permanent din 

partea altei personae , aflate în plată vresc de la 1346 lei/lună, la 1386 lei/lună, ce reprezintă 

salariul net din salariul de bază minim brut pe țară garantat ăn plată stabilit la 2300 lei conform 

annexe I care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
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țiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de 

handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna Ianuarie2021 

al Compartimentului Resurse Umane privind 

țiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap 

 2021. 

prevederile H.G: nr.4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

pentru modificarea și 

luna ianuarie 2021 se 

ține la nivelul lunii decembrie 2020, dar nu poate fi mai mic decât salariul de bază 

ția și promovarea drepturilor 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 

țiile de însoțitor acordate persoanelor 

asistent personal, care necesită îngrijire permanent din 

partea altei personae , aflate în plată vresc de la 1346 lei/lună, la 1386 lei/lună, ce reprezintă 

țară garantat ăn plată stabilit la 2300 lei conform 
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Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Compartimentul 

financiar-contabil, impozite şi taxe și compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Zăbala. 

 

 

Zăbala, la 29 ianuarie 2021 

 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Fejér Levente                                SECRETAR GENERAL 

        Barabás Réka  

 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu dispoziţii 
1 ex.la primar 
1 ex.la serviciul de contabilitate  
1 ex. persoana vizată 
1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 
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Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:377/29.01.2021 
                                              

Referat 
Privind stabilirea îndemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de 

handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna Ianuarie2021 

 

Având în vedere Referatul cu nr. 377/29.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane privind 

stabilirea îndemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap 

grav ce necesită îngrijire din partea altei personae aflate în plată luna Ianuarie 2021. 

     -prevederile H.G: nr.4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată 

     -art. I din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, salariul din luna ianuarie 2021 se 

va menține la nivelul lunii decembrie 2020, dar nu poate fi mai mic decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată , respective 2300lei. 

    - prevederile art.43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

Începând cu luna ianuarie 2021, îndemnizațiile de însoțitor acordate persoanelor 

încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, care necesită îngrijire permanent din 

partea altei personae , aflate în plată vresc de la 1346 lei/lună, la 1386 lei/lună, ce reprezintă 

salariul net din salariul de bază minim brut pe țară garantat ăn plată stabilit la 2300 lei conform 

annexe I care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 
 
                                                                              Referent 
                                                                            Hejja Eniko 
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Anexa I 
 

Tabel 
Cu persoanele cu handicap grav, care necesită asistent personal și beneficiază de 

îndemnizație de însoțitor începând cu luna ianuarie 2021 
 

Nr. 
Crt.  
 

Numele şi prenumele 
bolnavului 

CNP Reprezentant legal al 
minorului 

Suma 

1. Gerebenes Margit 2431229140319  1.386 
2. Rostas Gyorgy 1820211142387  1.386 
3. Kalanyos Hajnalka 2841230141817  1.386 
4. Tusa Botond 1750816140311  1.386 
5. Gergely Alexandra Denisa 6101213080091 Gergely Rozalia Editke 1.386 
6. Kelemen Maria Magdolna 2770209140327  1.386 
7. Gerebenes Hana 6130421080076 Majlat Emese-Krisztina 1.386 
8. Preda Nicolae 1521222140324  1.386 
9. Kelemen Jozsef 1531228140329  1.386 
10. Gergely Gizela 2370421140328  1.386 
11. Kovács Eszter 2650924141038  1.386 
12. Harai Terezia 2490924140327  1.386 
13. Kozak Irma 2400601140315  1.386 
14. Antal Rozalia 2341020141038  1.386 
15. Peter Elisaveta 2371220140329  1.386 
16. Kozma Lenche 2350427140311  1.386 
17. Bogyo Jolanda 2710520142062  1.386 
18. Boc Ioana 2431015140315  1.386 
19. Ambarus Irma 2360316140316  1.386 
20. Nagy Ferencz 1440730140313  1.386 
21. Szasz Ottilia 6041125080036 Szasz Marta 1.386 
22. Vulpoi Gheorghe 1560418140316  1.386 
 T O T A L :   30.492 
   

 
 
   PRIMAR      Secretar General              

         FEJÉR LEVENTE        Barabas Reka              
 
 
 


