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DISPOZIŢIE
pivind actuali/areti cuantumului indemnizaţiei lunare dc cârc beneficia/a persoanele cu handicap grav.

Primarul comunei Şendriceni, judelui Botoşani,
A vând în vedere:

- referatul întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat cu 
nr.502 din 26.01.2021;

Ţinând cont de prevederile:
- an .  1 din H.Ci. nr. 4/2021 - pentru stabilirea salariului dc bază m inim  

brut pe  ţară garanta t în p la tă  de  2300 lei;
Având în vedere prevederile :

-art.155 alin. 2 Ut. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
în  temeiul art. 196 alin./ Ut. b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ
DISPUN

A r t . l . ( l ) .  începând  cu data de  13.01.2021, sc actualizează cuantum ul 
indemnizaţiei lunare dc care bencfic iaza  persoanele  cu handicap  grav 
corespunzător  cu salariul asistentului personal şi în conform ita te  cu prevederile  
art. 1 din H.Ci. nr.4/2021 - pentru  stabilirea salariului dc  bază m inim  brut pe  ţară 
garantat în p l a t ă .

(2). C uan tum ul indem nizaţie i se va raporta salariul de bază m inim 
brut pe  ţară garantat în plată şi va tl dc 1386 lei/lună.

A rt.2. Prezenta d ispoziţie  poate  fi contestată  in term en de 20 dc  zile la 
prim arul unităţii adm inis tra tiv  - teritoriale.

Art.3. In cazul în care sunteţi nem ulţum it de  soluţionarea contestaţiei, 
d ispoziţia  poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, potrivii p revederi lo r  Legii 
contenciosului adm inistrativ  nr. 554/2004.

A rt.4 .C om partim en te le  dc  specialitate din cadrul Primăriei com unei 
Şendriccni v o r  ducc  Ia în d ep ljm t^p rev ed cr i le  prezentei dispoziţii.
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Contrasemnea entru (egalitate. 
Secretar genere A T Şendriceni, 
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