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PROIECT   de D I S P O Z I Ţ I E 

privind aprobarea plătii unei indemnizaţii persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Bărcanesti,jud.Prahova, pe perioada absentei temporare a 

asistentului personal , în anul 2020 

  

 Având în vedere  prevederile  art.37 alin.2 şi alin.3, art.43 alin.1 din Legea nr.448/2006 

privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi prevederile art.26 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

            Văzând Referatul nr.7780 din 31.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane privind 

aprobarea plătii unei indemnizaţii persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Bărcanesti, jud.Prahova, pe perioada pe perioada absentei 

temporare a asistentului personal,  în anul 2020; 

  În temeiul art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite următoarea dispoziţie . 

 

           Art.1. Aprobă plata unei indemnizaţii în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal 

gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare al personalului 

plătit din fonduri publice, persoanelor cu handicap grav (necesită îngrijire specială şi supraveghere 

permanentă din partea unei alte persoane) pe perioada absentei temporare a asistentului personal ( 

efectuarea concediului de odihnă, concediului medical )  ,deoarece nu se poate asigura un înlocuitor 

asistentului personal sau găzduirea într-un centru tip respiro. 

 Art.2.Compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar secretarul general al comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova,  va comunica persoanelor şi autorităţilor  interesate prezenta dispoziţie. 

 

P R I M A R, 

Valeriu Lupu 

 

                                                                                       

                                                                                 Avizat :                                                                                                                           

                                                                                                                    Secretar general al comunei,                                                                                                                                   

                                                                                                                     Nicoleta Savu               
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