
 
privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor ptr. d-ul LABO 

IACOB,Treznea nr.269/A, începând cu data de 01.02.2020, pe perioada 
determinata. 

 
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA, 

 
Având în vedere: 
-  Cererea d-ului LABO RADU fiul d-ului LABO IACOB   din Treznea nr.269/A prin 
care solicită   acordarea indeminizatiei de insoțitor ptr.persoana cu handicap grav, 
conform  Certificatului de incadrare în grad de handicap nr.26344/51654/22.01.2020  
și   Avizului DGASPC SĂLAJ nr.2265/28.01.2020 ; 
- prevederile art.58, alin.(3)  din  Legea  nr.448 /2006 privind  protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare 
- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plat;   
 - prevederile art.155, alin.(1), lit.d coroborat cu alin.(5), lit.a din OUG Nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

   In temeiul art.196 alin.1, lit.b din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 

DISPUNE: 
 

     Art.1 Incepând cu data de 01.02.2020 d-ul LABO IACOB,Treznea nr.269/A 
va beneficia   de indemnizaţia de însoţitor  în sumă  de 1364  lei/luna , pe perioada 
determinata de 12 luni. 

Art.2  Persoana nemultumită de prezentul act administrativ se poate adresa 
Tribunalului Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2005 privind 
contenciosul administrativ. 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţează secretarul 
comunei şi compartimentul contabilitate.  
    Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică la: 

-Instituţia Prefectului judeţului  Sălaj; 
-Compartiment contabilitate  ; 

- d-ul LABO IACOB; 
-Dosar dispoziţii. 
-dosar personal 
-www.primariatreznea.ro 
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ROMANIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA TREZNEA 
SECRETAR GENERAL UAT 
Nr.4004 din 30.01. 2020 
 
 

REFERAT 
Privind stabilirea indemnizaţiei pentru însoţitor ptr.persoanele din comuna Treznea  

beneficiarii acestor drepturi 
 
 
Având în vedere : 
- Cererea pentru acordarea indemnozației de însoțitor d-ului Labo Iacob din Treznea 
nr.268 și Certificatul de încadrare în grad de handicap grav cu 
nr.26344/51654/22.01.2020, emis pe perioadă determinata de 12 luni și   Avizului 
DGASPC SĂLAJ nr,2265/28.01.2020; 
- prevederile art.58, alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind  protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plat;   
 - prevederile art.155, alin.(1), lit.d coroborat cu alin.(5), lit.a din OUG Nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 
   In temeiul art.196 alin.1, lit.b din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
propun d-ului primar emiterea dispoziţiilor pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor 
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