ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 26
privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului cu nr. 202 din
data de 28.12.2016 pentru acordare indemnizatie cuvenite copilului Alin –Gabriel Anitei
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Avand in vedere:
- referatul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 384/17.01.2017 prin care se
constata o eroare materiala in cuprinsul dispozitiei primarului cu nr. 202 din data de
28.12.2016 pentru acordare indemnizatie cuvenite copilului Alin –Gabriel Anitei;
Tinand cont de:
- 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;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior:
D I S P U N:
Art. 1. Se rectifica dispozitia primarului comunei Frecatei cu nr. 202/28.12.2016, in sensul ca
se va modifica si se va citi astfel:
- „Alanei Elena” se va citi ANITEI ELENA;
- „Alin – Gabriel Alanei” se va citi ANITEI ALIN – GABRIEL.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată doamnei Anitei Elena, compartimentului bugetcontabilitate, referentului cu atribuţii privind asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei
Frecăţei, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 17.01.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
George-Cosmin CERGAU

