
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA  CERNATESTI 
 P R I M A R  

 
D I S P O Z I T I E  

privind stabilirea  indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali 
ai copilului cu handicap grav, precum și  adultului cu handicap grav, sau 

reprezentantului său legal       
 

   Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

   Având in vedere :  
-  referatul d-nei Puiu Eleonora, referent în cadrul compartimentului resurse 
umane, înregistrat sub  nr.91/09.01.2019 ; 
-  prevederile art. 42,  art.43 și art.58, alin.(3)  din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  prevederile  art.1 din Hotărârea de  Guvern nr.4/2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară, garantat în  plată, începând cu ianuarie 

2021; 
          În temeiul  prevederilor art.155 alin.(5) lit.”e” și ale art.196 alin(1), lit. “b”, 

coroborat cu prevederile art.200 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
  

D I S P U N E : 
 

      Art.1. Incepand cu ianuarie 2021 indemnizația cuvenită părinților sau 
reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și a adultului cu 
handicap grav sau reprezentantului  său legal prevăzuți  în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție se stabilește la  1.386 lei, reprezentând 
cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal, gradația 0.                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                         
     Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe și compartimentul resurse 
umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 
administrative,  din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cernătești. 

 
      Art.3. Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispoziție biroului 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe și compartimentul resurse 
umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 
administrative, pentru ducere la îndeplinire, precum și Institutiei Prefectului – 
județul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
             
 
 PRIMAR,                                                  Avizat pentru legalitate, 
 MÎRZEA PETRACHE                                      SECRETAR GENERAL, 
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