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Direc?ia de Asisten?a Sociala Focsani NU poate plati salariile si indemniza?iile asisten?ilor si inso?itorilor persoanelor cu handicap

Prin sentin?a Civila nr. 318/23.06.2021, Tribunalul Vrancea a constatat mai multe elemente de NELEGALITATE si a suspendat Hot
Municipiului Focsani nr. 101/10.05.2021, privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani. De asemenea, prin adresa cu
Administra?ia Jude?eana a Finan?elor Publice Vrancea/Trezorerie a informat in scris asupra faptului ca "Trezoreria Municipiului Foc
opera?iunilor care au ca obiect avizarea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare si decontarea eventualelor documente de
administrativ teritoriala."
Ce inseamna aceasta suspendare a bugetului general al Municipiului Focsani pe motiv de NELEGALITATE, pentru Direc?ia de Asis
administrativa locala aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Focsani)?
- 460 de asisten?i personali ai persoanelor cu handicap grav care au dreptul la inso?itor nu vor putea primi salariile, mai mult decat
contracte de munca pentru asisten?ii personali nou incadra?i conform legisla?iei in vigoare, din moment ce bugetul ini?ial aprobat a
drepturile salariale cuvenite, acestia pierd si alte drepturi ce decurg din contractul individual de munca (vechime in munca, asigurari
sanatate);
- 440 de indemniza?ii de inso?itor nu vor putea fi platite la timp, la jumatatea lunii in curs, pentru luna anterioara, totodata, nu se vor
indemniza?ii de inso?itor pentru persoanele cu probleme de sanatate care au dreptul, conform legii, la un inso?itor;
Conform articolului 14 din Legea nr. 273/2006, privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, exista anum
niciun ordonator de credite nu poate trece:
(1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
(2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile buge
(3) Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste buge
pentru respectiva cheltuiala.
(4) Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca
de finantare.
(5) Dupa aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor d
sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective."
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