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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 15 din 24.01.2015 
 

pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite 
doamnei CIUCA ANA – persoană cu handicap grav 

 Luând în considerare: 
        - cererea privind acordarea indemnizaţiei numitei CIUCA ANA, persoană cu handicap grav, 
înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 62 din 12.01.2015,  ancheta socială și referatul 
întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română; 
         - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2994/2007 emis de către Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulți de pe lângă Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

    -  art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază  minim pe 
țară garantat în plată; 

- dispozitia nr. 13/2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 
persoanele cu handicap grav, plătită din bugetul local al Comunei Daia Română,  începând cu 1 ianuarie 
2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
Art. 1 - (1) Doamnei CIUCA ANA – persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna 

Daia Română, nr. 654, judeţul ALBA, identificat prin codul numeric personal 2310407014325, i se 
acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 februarie 2015. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 724 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 24.01.2015                             P R I M A R 
     Avizat pentru legalitate                                              HĂPRIAN VISARION 
   Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 16 din 26.01.2015 
 

pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite 
doamnei CIBU ANA – persoană cu handicap grav 

 Luând în considerare: 
        - cererea privind acordarea indemnizaţiei numitei CIBU ANA, persoană cu handicap grav, 
înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 157 din 26.01.2015,  ancheta socială și referatul 
întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română; 
         - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 174/14.01.2015 emis de către Comisia de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți de pe lângă Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

    -  art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază  minim pe 
țară garantat în plată; 

- dispozitia nr. 13/2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 
persoanele cu handicap grav, plătită din bugetul local al Comunei Daia Română,  începând cu 1 ianuarie 
2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
Art. 1 - (1) Doamnei CIBU ANA – persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna 

Daia Română, nr. 489, judeţul ALBA, identificat prin codul numeric personal 2360428014303, i se 
acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 februarie 2015  și până la data de 
14.01.2016, perioada de valabilitate a certificatului. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 724 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
     Avizat pentru legalitate                        P R I M A R 
   Secretar Damian Visalon                                              HĂPRIAN VISARION 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 26 din 23.03.2015 
 

pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite 
doamnei  ISTRATE ANA – persoană cu handicap grav 

 Luând în considerare: 
        - cererea privind acordarea indemnizaţiei pentru numita ISTRATE ANA, persoană cu handicap 
grav, înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 560 din 23.03.2015,  ancheta socială și 
referatul întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
         - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1776/27.02.2015 emis de către Comisia de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

    -  art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază  minim pe 
țară garantat în plată; 

- dispozitia nr. 13/2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 
persoanele cu handicap grav, plătită din bugetul local al Comunei Daia Română,  începând cu 1 ianuarie 
2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
Art. 1 - (1) Doamnei ISTRATE ANA – persoană cu handicap grav, domiciliată în 

comuna Daia Română, nr. 814, judeţul ALBA, identificat prin codul numeric personal 
2371113014310, i se acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 aprilie 2015  și 
până la data de 27.02.2016, perioada de valabilitate a certificatului. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 724 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
     Avizat pentru legalitate                        P R I M A R 
   Secretar Damian Visalon                                                 HĂPRIAN VISARION 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  118 din 31.10.2015 

 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenitedomnului POP VASILE – persoană cu 

handicap grav 
 Luând în considerare: 
        - cererea privind acordarea indemnizaţiei numitei POP MARIA, privind acordarea indemnizației 
pentru POP VASILE  persoană cu handicap grav, înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 
3592 din 12.10.2015,  ancheta socială și referatul întocmite de către persoana desemnată cu atribuții 
de asistență socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
         - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 7509/18.09.2015 emis de către Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

  art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim 
pe țară garantat în plată; 

- dispozitia nr. 55/2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază persoanele 
cu handicap grav,   începând cu 1 ulieie 2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
 

Art. 1 - (1) Domnului POP VASILE – persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna 
Daia Română, nr. 548, judeţul ALBA, identificat prin codul numeric personal 1320916014314, i se 
acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2015. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 777 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 31.10.2015                             P R I M A R 
              Avizat pentru legalitate                                          HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  89 din 04.11.2016 

 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite numitului SCHIAU NICOLAE – persoană cu 

handicap grav 
 Luând în considerare: 
        - cererea  înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 2965 din 04.11.2016, privind 
acordarea indemnizației pentru SCHIAU NICOLAE,  persoană cu handicap grav,  ancheta socială și 
referatul întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
         - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 8062/18.10.2016 emis de către Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

  art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim 
pe țară garantat în plată; 

- dispozitia nr. 25/2016 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază persoanele 
cu handicap grav,   începând cu luna ianuarie 2016; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 
 DISPOZIȚIE 

 
Art. 1 - (1) Domnului SCHIAU NICOLAE – persoană cu handicap grav, domiciliat în 

comuna Daia Română, nr. 529, judeţul ALBA, identificat prin codul numeric personal 
1370926014337, i se acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2016. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 969 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 04.11.2016                             P R I M A R 
               Avizat pentru legalitate                                         HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  15 din 24.02.2016 

 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite numitei SÎRBU ANA – persoană cu 

handicap grav 
 Luând în considerare: 
         - cererea  înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 508 din 24.02.2016, privind 
acordarea indemnizației pentru SÎRBU ANA,  persoană cu handicap grav,  ancheta socială și referatul 
întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română; 
      - decizia nr. 1199/01.02.2016 emisă de către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

  art. 1 alin. (2) din H.G.R. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim 
pe țară garantat în plată; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
Art. 1 - (1) Numitei SÎRBU ANA – persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna 

Daia Română, nr. 564, judeţul ALBA, identificată prin codul numeric personal 2661203014311, i se 
acordă indemnizaţia lunară cuvenită, astfel: 

 pentru luna noiembrie 2015  indemnizație netă în cuantum de 777 lei; 
  -        pentru luna decembrie 2015  indemnizație netă în cuantum de 956 lei; 
   -       începând cu luna ianuarie 2016,  indemnizație netă în cuantum de 969 lei. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 24.02.2016  
                               P R I M A R 
               Avizat pentru legalitate                                         HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  45 din 09.06.2016 

 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite numitei HILEAGĂ MARIA– persoană cu 

handicap grav 
 Luând în considerare: 
         - cererea  înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 1821 din 09.06.2016, privind 
acordarea indemnizației pentru HILEAGĂ MARIA,  persoană cu handicap grav,  ancheta socială și 
referatul întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
      - Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3534/28.04.2016 emisă de către Comisia  de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

  art. 1 din H.G.R. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim 
  brut pe ţară garantat în plată; 

 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 
 

 DISPOZIȚIE 
 

Art. 1 - (1) Numitei HILEAGĂ MARIA – persoană cu handicap grav, domiciliată în 
comuna Daia Română, nr. 929, judeţul ALBA, identificată prin codul numeric personal 
2380513014304,i se acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 MAI 2016. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 969 lei net, iar plata acesteia se suportă din 
bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 09.06.2016                             P R I M A R 
               Avizat pentru legalitate                                         HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  28 din 24.02.2017 

 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite numitului ISPAS IOSIF - persoană cu 

handicap grav 
 Luând în considerare: 
         - cererea  înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 187 din 30.01.2017, privind 
acordarea indemnizației pentru ISPAS IOSIF,  persoană cu handicap grav,  ancheta socială și referatul 
întocmite de către persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română; 
            - Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 244/17.01.2017 emis de către Comisia  de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Având în vedere : 
-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 

lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului său legal; 

    -  art. 1 din H.G.R. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim   brut  pe 
ţară garantat în plată; 

- art. 1 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal 

  bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 
 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, 
coroborat cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 
Art. 1 - (1) Numitului ISPAS IOSIF – persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna 

Daia Română, nr. 469, judeţul ALBA, identificată prin codul numeric personal 1351117014305, i se 
acordă indemnizaţia lunară cuvenită începând cu data de 1 FEBRUARIE 2017. 

(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este în sumă de 1.065 lei net, iar plata acesteia se suportă 
din bugetul local. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 
Daia Română 24.02.2017                             P R I M A R 
               Avizat pentru legalitate                                         HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  42 din 05.05.2017 

 
privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite numitului DAN IOAN - persoană cu 

handicap grav 
 

 Hăprian Visarion, pșrimarul comunei Daia Română din județul Alba; 

 Luând în considerare: 
       - cererea  înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 1469 din 05.05.2017, privind acordarea 

indemnizației pentru DAN IOAN,  persoană cu handicap grav,  ancheta socială și referatul întocmite de către 

persoana desemnată cu atribuții de asistență socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Daia Română; 

     -  referatul secretarului comunei Daia Română înregistrat sub nr. 1470/05.05.2017 prin care propune 
acordarea indemnizației lunare pentru numitul DAN IOAN; 

     - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3305/26.04.2017 emis de către Comisia  de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Având în vedere : 

-  art. 50  din Constituția României, republicată; 
-  art. 42 alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 lit. b) 

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

          - art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007, modificată și completată, modificată și completată prin H.G. nr. 89/2010; 

-  Legea-cadru  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinui ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 

794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau 
reprezentantului său legal; 

    -  art. 1 din H.G.R. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim   brut  pe ţară 
garantat în plată; 

 - art. 1 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal 
  bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

 În baza dispoziţiilor art. 61 alin. (2),  art. 63 alin. (1) litera d), alin.  (5) litera „c”, coroborat 

cu   art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi 
republicată; 

 În temeiul art. 68  aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, emit următoarea: 

 DISPOZIȚIE 

Art. 1 - (1) Numitului DAN IOAN – persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Daia 
Română, nr. 778, judeţul ALBA, identificată prin codul numeric personal 1320302014308, i se acordă 

indemnizaţia lunară  în sumă de 1.065 lei net, conform certificatului de încadrare în grad nr. 3305/2017, 
având termen de valabilitate limitat, începând cu 26.04.2017 până la data de 26.04.2018. 

Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanei menţionate la art. 1, 
compartimentului financiar – contabil şi  un exemplar la dosar. 

Daia Română 05.05.2017                             P R I M A R 

               Avizat pentru legalitate                                             HĂPRIAN VISARION 
             Secretar Damian Visalon 
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