ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 78
pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite
doamnei Anastasia POPOV – persoană cu handicap grav
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- prevederile art. 30, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007,
- referatul asistentului social înregistrat sub nr. 3785 din 16 iunie 2014 la Primaria
comunei Frecăţei, prin care propune încetarea indemnizaţiei de însoţitor.
- cererea dnei. Popov Anastasia, inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 3784
din 16 iunie 2014, prin care solicita incetarea platii indemnizatiei de insotitor datorita schimbarii
domiciliului,
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “c”, art. 68, alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificata si completata ulterior,
D I S P U N:
Art.1. - Începând cu data de 01 iunie 2014 încetează plata indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei
Anastasia POPOV – persoană cu handicap grav, identificată prin codul numeric personal
2.40.01.07.364226.
Art. 2. - Motivul încetării plăţii indemnizaţiei lunare, cuvenite dnei. Anastasia POPOV – persoana
cu handicap grav, este datorită schimbării domiciliului în sat Gorgova, comuna Maliuc, jud,
Tulcea, astfel că, nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează referentului cu atribuţii în
asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.
Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată compartimentului financiar – contabil, referentului
cu atribuţii privind asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul Tulcea.
Art. 5. - Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Emisă astăzi 18.06.2014
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