ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBARAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 167 din 29.06.2015
Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Pătraşcu Rareş Ioan pe perioadă
determinată

IOAN GRĂDINARU
PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ
Având în vedere:
- cererea nr. 8683 din 23.06.2015, prin care d-na, Lupu Alexandra Georgiana, solicită
acordarea indemnizaţiei lunare pentru numitul Pătraşcu Rareş Ioan.
- referatul nr. 8684 din 23.06.2015 întocmit de inspectorul cu probleme sociale.
- avizul favorabil D.G.A.S.P.C Neamţ nr. 57311 din 15.06.2015
- în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1017 din 09.06.2015 eliberat de
Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, autoritate a Consiliului Judeţean Neamţ.
- prevederile art 42 si art 43 din Legea nr. 448/2006 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile H.G. nr 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
În temeiul dispoziţiilor art. 68, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. ,,a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUN:
Art. 1-(1) Se acordă d-nei Lupu Alexandra Georgiana domiciliată în comuna Dumbrava
Roşie, str. Crîngului, judeţul Neamţ ,CNP -2891008270044, reprezentant legal al persoanei cu
handicap grav Pătraşcu Rareş Ioan CNP - 5130212270017, indemnizaţia lunară începând cu data
de 01.07.2015 şi până la data de 30.06.2016.
- (2) Indemnizaţia lunară este de 777 lei.
Art. 2 Inspectorul cu atributii asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va duce la indeplinire prevederile prezente dispozitii.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii Contenciosului administrativ nr.
554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.4 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie
persoanelor şi instituţiilor interesate.

PRIMAR,
IOAN GRĂDINARU

R/P/C.E.
Ex. 4/28.07.2015
Dosar. Dispoziţii primar

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
CHIRIŢESCU ELENA

