
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 111 din 30.06.2015 
 
privind majorarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor 

legali ai acestora  
 

Având în vedere prevederile : 
a) art. 1 alin. (2), cât şi cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului  nr. 1091/2014 

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în 2015, 
a) art. 42 alin. (1) şi alin. (4), cât şi ale art. 43 alin. (1)-(3) din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 6257/30.06.2015 realizat de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dudeştii Noi, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 
 
Art. 1.- Începând cu data de 01.07.2015, se majorează indemnizaţia lunară 

persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai acestora, care va fi în cuantum 
egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă 
socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 

Art.2.- Persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii legali ai acestora, cărora li se 
majorează indemnizaţia lunară sunt prevăzuţi nominal în anexa, care este parte integrantă 
din prezenta dispoziţie.    

Art.3.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate 
publică şi control intern din cadrul Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a 
serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului. 

Art. 4.- Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, de 
către secretarul comunei, următorilor: 

a) Instituţia prefectului judeţului Timiş – Direcţia de control a legalităţii actelor şi 
Contencios Administrativ; 

b) Compartimentul de contabilitate publică şi control intern; 
c) celor în cauză. 
 

            p.primarul comunei Dudeştii Noi, 
                            viceprimar                                                      Avizează pentru legalitate, 
                             Ion GOŞA                                                 secretarul comunei Dudeştii Noi 
                                                                                               Loredana – Adina – Mihaela LUCIU 

  
 
                     L.S.________________________ 

F1/A1                                                                                                                                             
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ANEXA 

la dispoziţia primarului nr. 111 din data de 30.06.2015  
 
 

Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii legali ai acestora cărora li 
se majorează indemnizaţia lunară  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Indemnizaţie 
handicap la  
01.06.2015 

Indemnizaţie 
handicap la  
01.07.2015 

1. AVRAM EMILIA-IULIANA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

2. BLAGU PAMFIL  Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

3. CAPSALI LUCIAN-ATANASIE Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

4. CRISTEA LILIANA-SANDA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

5. CRISTESCU DUMITRA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

6. DRĂGOI MARIA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

7. GALE LUCREŢIA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

8. GHIŞE IOAN Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

9. GRAURE REBECA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

10. IENCI-JIVAN IOAN Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

11. ILAŞ VIORICA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

12. MICHNYA GHEORGHE Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

13. MISCHKE CIQUITA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

14. MOLDOVAN GHERASIM Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

15. MORAR ANTONIU Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

16. MOROTI IOAN Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

17. MUKA ANGELA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

18. NICA DUMITRU Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

19. PETRU MARCU Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

20. POP ELENA-SIMONA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

21. POP MIOARA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

22. PRISTAVU CRISTIAN Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

23. TODORESCU CRISTINA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

24. TODORESCU ELISABETA Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

25. TRUFEA ION-CIPRIAN Beneficiar indemnizaţie de handicap 724 lei 777 lei 

 
                                                                                      

 


