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D I S P O Z I Ţ I A NR. 62/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numitul
Densușan Nicolaie, domiciliat în localitatea Ștei, nr. 80, comuna Densuș,
județul Hunedoara, pe prioadă determinată, începând cu data de 01 iunie 2017
până la data de 28 februarie 2019
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitului Densușan Nicolaie , domiciliat în
localitatea Ștei, nr. 80, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria
comunei Densuş, sub numarul 1170 din 12.05.2017, prin care solicită acordarea
indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap, deoarece este persoană cu handicap,
conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2009/26.04.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, în care susnumitul se
încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/62
din 19.05.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numitul Densușan Nicolaie, domiciliat în localitatea Ștei, nr. 80,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numitului Densușan Nicolaie, eprimată prin adresa
nr. 1099/11.05.2017, prin care optează pentru acordarea indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată, a
Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010, precum şi prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2017, pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată și în baza art. 43 alin. 1
și 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Stabileşte indemnizaţia cuvenită adultului cu handicap pentru
numitul Densușan Nicolaie , domiciliat în localitatea Ștei, nr. 80, comuna Densuş,
judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu data de 01 iunie
2017, pe perioadă determinată, până la data de 28 februarie 2019, în suma de 1.065 lei,
prin raportare la salariul net al asistentului personal, gradația 0 din anexa nr. 1 la Legea
nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Densușan Nicolaie,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 19 mai 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 90/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numita
Popa Iuliana, domiciliată în localitatea Poieni, nr. 48, comuna Densuș,
județul Hunedoara, pe prioadă nedeterminată, începând cu data de 01 iulie 2017
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Popa Iuliana, domiciliată în localitatea
Poieni, nr. 48, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria comunei
Densuş, sub numarul 1433 din 15.06.2017, prin care solicită acordarea indemnizaţiei
cuvenită adultului cu handicap, deoarece este persoană cu handicap, conform
Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2711/08.06.2017, emis de Comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, în care susnumita se
încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/90
din 05.07.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numita Popa Iuliana, domiciliată în localitatea Poieni, nr. 48, comuna
Densuș, județul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numitei Popa Iuliana, eprimată prin adresa nr.
1383/15.06.2017, prin care optează pentru acordarea indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Anexei nr. II – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, punctul 3.2, pozitia 45
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și în baza art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 44 8/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Constată stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap
pentru numita Popa Iuliana, domiciliată în localitatea Poieni, nr. 48, comuna Densuş,
judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu data de 01 iulie
2017, pe perioadă nedeterminată, în suma de 1.065 lei, prin raportare la salariul net al
asistentului personal, gradația 0 din anexa nr. 1 la Legea nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Popa Iuliana,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 05 iulie 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 150/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numita
Rogojină Simona Angela Adinela, domiciliată în localitatea Ștei, nr. 92, comuna
Densuș, județul Hunedoara, pe prioadă determinată, începând cu data de 01
septembrie 2017, până la data de 21 septembrie 2017
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Rogojină Simona Angela Adinela,
domiciliată în localitatea Ștei, nr. 92, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată
la Primăria comunei Densuş, sub numarul 2103 din 31.08.2017, prin care solicită
acordarea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap, deoarece este persoană cu
handicap, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4935/21.09.2016,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, în care
susnumita se încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/150
din 31.08.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numita Rogojină Simona Angela Adinela, domiciliată în localitatea
Ștei, nr. 92, comuna Densuș, județul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numit ei Rogojină Simona Angela Adinela,
eprimată prin adresa nr. 2051/31.08.2017, prin care optează pentru acordarea
indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Anexei nr. II – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, punctul 3.2, pozitia 45
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și în baza art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru
numita Rogojină Simona Angela Adinela, domiciliată în localitatea Ștei, nr. 92,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu
data de 01 septembrie 2017, pe perioadă determinată, până la data de 21 septembrie
2017 în suma de 1.065 lei, prin raportare la salariul net al asistentului personal,
gradația 0 din anexa nr. 1 la Legea nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Rogojină Simona Angela
Adinela, compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuş şi
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 31 august 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 160/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numita
Popescu Victoria, domiciliată în localitatea Hățăgel, nr. 79, comuna Densuș,
județul Hunedoara, pe prioadă nedeterminată, începând cu data de
01 octombrie 2017
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Popescu Victoria, domiciliată în
localitatea Hățăgel, nr. 79, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria
comunei Densuş, sub numarul 2338 din 28.09.2017, prin care solicită acordarea
indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap, deoarece este persoană cu handicap,
conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4592/20.09.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, în care susnumita se
încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/160
din 29.09.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numita Popescu Victoria, domiciliată în localitatea Hățăgel, nr. 79,
comuna Densuș, județul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numitei Popescu Victoria, exprimată prin adresa
nr. 2298/27.09.2017, prin care optează pentru acordarea indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Anexei nr. II – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, punctul 3.2, pozitia 45
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și în baza art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru
numita Popescu Victoria, domiciliată în localitatea Hățăgel, nr. 79, comuna Densuş,
judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu data de 01
octombrie 2017, pe perioadă nedeterminată, în suma de 1.065 lei, prin raportare la
salariul net al asistentului personal, gradația 0 din anexa nr. 1 la Legea nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Popescu Victoria,
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 29 septembrie 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 164/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numita
Mesloșan Maria-Eugenia, domiciliată în localitatea Peșteana, nr. 30, comuna
Densuș, județul Hunedoara, pe prioadă nedeterminată, începând cu data de
01 noiembrie 2017
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Mesloșan Maria-Eugenia, domiciliată în
localitatea Peșteana , nr. 30, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria
comunei Densuş, sub numarul 2396 din 06.10.2017, prin care solicită acordarea
indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap, deoarece este persoană cu handicap,
conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4612/20.09.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, în care susnumita se
încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/164
din 16.10.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numita Mesloșan Maria-Eugenia, domiciliată în localitatea Peșteana,
nr. 30, comuna Densuș, județul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numit ei Mesloșan Maria-Eugenia, exprimată prin
adresa nr. 2763/04.10.2017, prin care optează pentru acordarea indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Anexei nr. II – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, punctul 3.2, pozitia 45
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și în baza art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru
numita Mesloșan Maria-Eugenia, domiciliată în localitatea Peșteana, nr. 30, comuna
Densuş, judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu data de 01
noiembrie 2017, pe perioadă nedeterminată, în suma de 1.065 lei, prin raportare la
salariul net al asistentului personal, gradația 0 din anexa nr. 1 la Legea nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Mesloșan Maria -Eugenia,
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 16 octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 172/ 2017
privind stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru numita
Coțolan Idita, domiciliată în localitatea Peșteana, nr. 26, comuna Densuș,
județul Hunedoara, pe prioadă determinată, începând cu data de 01 noiembrie
2017, până la data de 31 octombrie 2018

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere cererea numitei Grozoni Cornelia, domiciliată în
localitatea Peșteana , nr. 26, comuna Densuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria
comunei Densuş, sub numarul 2518 din 20.10.2017, prin care solicită acordarea
indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap, pentru mama sa Coțolan Idita care este
persoană cu handicap, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.
4833/11.10.2017, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Hunedoara, în care susnumita se încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu
asistent personal.
Examinând referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/172
din 30.10.2017 prin care se propune stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu
handicap pentru numita Coțolan Idita , domiciliată în localitatea Peșteana , nr. 26,
comuna Densuș, județul Hunedoara;
Ținând cont de opțiunea numitei Coțolan Idita, exprimată prin adresa nr.
2910/19.10.2017, prin care optează pentru acordarea indemnizației lunare;
În baza prevederilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Anexei nr. II – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, punctul 3.2, pozitia 45
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și în baza art. 43 alin. 1 și 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „a” şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Stabilirea indemnizaţiei cuvenită adultului cu handicap pentru
numita Coțolan Idita, domiciliată în localitatea Peșteana, nr. 26, comuna Densuş,
judeţul Hunedoara, persoană cu grad de handicap grav, începând cu data de 01
noiembrie 2017, pe perioadă determinată, până la data de 31 octombrie 2018, în suma
de 1.065 lei, prin raportare la salariul net al asistentului personal, gradația 0 din anexa
nr. 1 la Legea nr. 250/2016.
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal conform
Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Grozoni Cornelia,
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 30 octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL – ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

