ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
PRIMAR
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com
email:primaria_varadiaar@yahoo.com
Privind stabilirea
indemnizaţiei lunare d-nei CRISTA CARMEN pentru persoana cu handicap grav
Covaci Elisei
Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad,
Având în vedere:
- prevederile art 1 din HGR Nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;
- prevderile art.37 alin.1 lit a din Legea 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile ar.18 alin.1 și 2 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art.1 alin.4 din OUG 226/2020 care stipulează ”prin derogare de la Legea-cadru nr.

153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea indemnizatiei de hrana se
mentine la nivelul din anul 2020” ;

- prevederile art. 155, alin. (1) lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196, alin.1, lit.b din cuprinsul O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021, se stabileşte îndemnizaţia lunară d-nei CRISTA CARMEN,
pentru persoana cu handicap grav Covaci Elisei în sumă de 1.386 lei /lună.
Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de
handicap.
Art.2. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face contestaţie în
termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ.
(2) Contestaţia se depune la sediul Primăriei comunei Vărădia de Mures, nr.126, jud Arad.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al comunei si
Compartiment buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mures.
Art. 4. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad;
- d-nei Crista Carmen;
- Compartimentul buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de MureŞ.
P R I M A R,
CRINA-MELANIA MICULIŢ
LUPUTIU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LACRIMIOARA

