
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 
-PRIMAR- 

  
DISPOZIŢIE 

privind modificarea cuantumului  indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav  
cu dosare aflate în plată la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău   

  
 

    Primarul comunei Unguriu, judeţul Buzău, 
  Având în vedere : 
− prevederile art. 42-44 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

− prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

− prevederile H.G. nr. 1447/2022 privind salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plată; 

− referatul  de specialitate înregistrat sub nr.  371/2023, 
 

     În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, actualizat, emite următoarea  
 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2023 se stabileşte la 1898 lei cuantumul net al  
indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate în plată 
la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău, conform anexei la prezenta dispoziţie, care 
face parte integrantă din aceasta. 
 Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii se vor pune în aplicare de Enăchescu Elena - 
conducătorul compartimentului contabilitate, colectare impozite şi taxe locale și de 
Tirizică Elena Cătălina - compartiment asistență socială. 
Art.3. Persoanele nemulţumite de prevederile prezentei dispoziţii o pot ataca în 
condiţiile legii nr. 554/2004,  a contenciosului administrativ, actualizată . 
Art.4. Secretarul general al comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie 
autorităţilor şi persoanelor fizice si juridice interesate. 
 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU, 
Gheorghiţă TIRIZICĂ 

 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL DELEGAT COMUNA UNGURIU, 

Alexandra-Elena SAVA 
 

 
 
Unguriu, 25.01.2023 
Nr. 24   

 



 
ANEXĂ 

la Dispoziția primarului comunei Unguriu nr. 24/2023 
 
 
 

Tabel nominal cuprinzând persoanele cu handicap grav  
cu dosare în plată la nivelul primăriei comunei Unguriu, judeţul Buzău 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume persoană 
cu handicap grav Reprezentant legal 

Cuantum 
indemnizaţie netă 

începând cu 
01.01.2023 

1. C. G. C.E. 1898 lei 
2. C.M. C.M. 1898 lei 
3. E.E. S.A. 1898 lei 
4. D.A. -- 1898 lei 
5. G.C. -- 1898 lei 
6. G.P. -- 1898 lei 
7. I.D. I.A. 1898 lei 
8. I.M.I. I.C.E. 1898 lei 
9. I.D. -- 1898 lei 
10. M.A. B.M. 1898 lei 
11. M.F. B.M. 1898 lei 
12. O.I. -- 1898 lei 
13. P.D. -- 1898 lei 
14. P.A.M. P.S. 1898 lei 
15. P.A. -- 1898 lei 
16. Ș.I. -- 1898 lei 
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