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Referitor la solicitarea d-voastra de a transmite cuantumul cel mai mare
si cel mai mic incasat cu titlu de pensie in judetul lalomita, va comunicam
urmatoarele:

1. Din categoria pensiilor de serviciu stabilite in temeiul:
-Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,
- Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea,
- Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor,
- Legii nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
cel mai mare cuantum achitat lunar cu titlu de pensie de serviciu in judetul
lalomita este de 16.900 lei, din care 875 lei reprezinta contributia de asigurari
de sanatate si 2.404 lei impozit. In consecinta se achita beneficiarului o pensie
neta de 13.621 lei.

2. Din categoria pensiilor de asigurari sociale stabilite in temeiul Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale cel mai mare cuantum achitat lunar cu titlu de pensie in judetul
lalomita este de 4.820 lei, din care 210 lei reprezinta contributia de asigurari
de sanatate si 578 lei impozit. In consecinta se achita beneficiarului o pensie
neta de 4.032 lei.

3. Din categoria pensiilor din sistemul de pensii pentru agricultori
stabilite pana la data de 01.04.2001 in temeiul Legii nr. 80/1992 privind
pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, cel mai mare
cuantum achitat lunar cu titlu de pensie in judetul lalomita este de 642 lei.

Cuantumurile sunt aferente lunii iulie 2009.
4. In temeiul OUG nr. 6/2009, beneficiaza de pensia sociala. minima

garantata in cuantum de 300 lei, incepand cu data de 01.04.2009, pensionarii
sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data
înscrierii la pensie, daca nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plata,
se situeaza sub nivelul pensiei sociale minime garantate. De o astfel de pensie
minima garantata beneficiaza, in judetul lalomita, un numar de 6.778
persoane.


