ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 82
pentru acordarea indemnizaţiei lunare cuvenite
doamnei Nastasia MOROIANU – persoană cu handicap grav
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- art. 42, alin. (4) şi (5), pe cele ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) și pe cele ale art. 44 lit. b) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 794/380 din 7
octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau
reprezentantului său legal;
- 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;
- certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2485 din 19 iunie 2014, eliberat de Comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
- referatul asistentului social din cadrul Primăriei Frecăţei înregistrat sub nr. 4057 din 30 iunie
2014, prin care propune plata indemnizaţiei de însoţitor pentru Moroianu Nastasia;
- cererea doamnei Moroianu Nastasia înregistrată la Primăria comunei Frecăţei sub nr. 4056 din 30
iunie 2014 prin care solicită plata indemnizaţiei lunare cuvenite.
- dispozitia nr. 81/30.06.2014 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de insotitor a persoanelor cu
handicap grav, plătita din bugetul local al Comunei Frecăţei, începând cu 1 iulie 2014.
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, cu modificarile si
completarile ulterioare.
DISPUN
Art. 1. - (1) Doamna Nastasia MOROIANU – persoană cu handicap grav, domiciliat în sat Frecatei,
comuna Frecăţei, judeţul Tulcea, identificata prin codul numeric personal 2.33.06.12.364216, i se acordă
indemnizaţia lunară cuvenită din data de 1 iulie 2014, pana pe data de 30 iunie 2015.
(2) Indemnizaţia lunară cuvenită este de 670 lei net, iar plata acesteia se suportă din bugetul local.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată doamnei Moroianu Nastasia, compartimentului financiar –
contabil, referentului cu atribuţii privind asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, precum şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind Legea
contenciosului administrativ.
Emisă astăzi 30.06.2014
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