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R O M Â N I A 
Comuna Racoviteni 

Judetul Buzău 

P R I M A R 
 

DISPOZIŢIA  NR. 6 din 21.01.2021 
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei cuvenite părintelui sau 

reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, adultului cu handicap 
grav ori reprezentantului legal al 

 acestuia, începând cu ianuarie 2021 
 

Primarul comunei Racoviteni, judetul Buzău, 

Având în vedere: 

- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialiate al Primarului 

comunei Racoviteni înregistrat sub numărul nr.133 / 21 ianuarie 2020; 

- dispozițiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 
 

Art.1 Începând cu de 13 ianuarie 2021, indemnizaţia lunară cuvenită părintelui sau 

reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, adultului cu handicap grav ori 

reprezentantului legal al acestuia, se stabileşte la suma de 2.300 lei brut, respectiv 1.372 lei 

net,conform tabel anexat 

Art.2 Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Asistență 

Socială și Autoritate Tutelară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3 Secretarul general al UAT Racoviteni va comunica prezenta dispoziție autortăților, 

instituțiilor și persoanelor interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

 

 
      

                 PRIMAR, 
         Manu Vergilius-Luis                             
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,    
                                                                              Secretar general,                                                                                      
                                                                       Ghioca Amalia-Cleopatra 
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REFERAT DE NECESITATE 
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei cuvenite  

părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap  
grav, adultului cu handicap grav ori reprezentantului legal  

al acestuia, începând cu ianuarie 2021 
 
 
 

Având în vedere prevederile HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată, este necesară stabilirea cuantumului indemnizaţiei cuvenite 

părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, adultului cu handicap grav ori 

reprezentantului legal al acestuia, începând cu de 13 ianuarie 2021, data întrării în vigoare a 

actului normativ anterior invocat. 

În considerarea celor arătate, vă rugăm să analizați și să dispuneți în consecință. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                          Compartiment asistenta sociala 
 
                                                    Fasie Iuliana                          
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