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DISPOZIŢIA Nr. 8 
din 03 02. 2023 

Privind valoarea indemnizației pentru însoțitorul adultului cu handicap grav 
începând cu 1ianuarie 2023 

 
 
 

                     Având în vedere: - adresa nr. 640/BAS/11.01.2023 primită de la A.J.P.I.S. Bihor 
            - Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 
completările ulterioare, 
            - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
            - Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, art. 164 
            - Hotărârea guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în 
plată 

                        În baza prevederilor  O.U.G. nr. 57/2019  privind  Codul administrativ,   
        art. 155  și  art. 196   ain. 1 lit. b, cu modificările și completările ulterioare,        
             

             Primarul comunei Roșiori,  
 

D I S P U N E: 
 
 

            Art. 1. De la 1 ianuarie 2023 salariul de bază corespunzător gradației 0 pentru funcția de asistent 
personal este de 3000 lei , căruia îi corespunde un salar net de 1898 lei.                                         
           Art. 2. Începând cu ianuarie 2023, indemnizația pe care o primește adultul  cu handicap vizual grav 
pentru plata însoțitorului este în cuantum de 1898 lei. 
            Art. 3 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează compartimentului de asistentă 
socială și compartimentul financiar contabil/contabilitate.  
           Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, compartimentul financiar contabil/contabilitate, compartimentul de asistență socială  
 și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la 
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


