ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 36
privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Ciortan Ioana persoana cu handicap grav, pe
perioada concediului de odihna al asistentului personal, Alestar Nicoleta
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul nr. 558/25.01.2017 a referentului, Vatafu Ioana, cu atributii in asistenta sociala,
privind plata indemnizaţiei de handicap grav doamnei Ciortan Ioana, pe perioada concediului de
odihna a doamnei Alestar Nicoleta, asistent personal.
- cererea domnului Alestar Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Ciortan
Ioana, inregistrata la Primaria Frecatei sub nr. 319/17.01.2017 prin care solicita efectuarea
concediului de odihna pe anul 2016, incepand cu data de 01.02.2017.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 37 alin. (1) lit. „c”, alin. (3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor peroanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
In temeiul 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. - Se acorda indemnizaţie de handicap pentru perioada 01.02.2017-08.02.2017, doamnei
Ciortan Ioana, persoana cu handicap, gradul grav, cu asistent personal, domiciliat în comuna
Frecatei, sat Frecatei, judeţul Tulcea, CNP 2430807364234.
Art. 2. - Cuantumul indemnizaţiei va fi in suma de 425 lei şi se asigură o singură dată indiferent
dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe.
Art. 3. - Plata indemnizaţiei se va face în perioada 15 februarie 2017 la casieria Primăriei comunei
Frecatei, judeţul Tulcea.
Art. 4. - Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Tulcea, conform Legii 554/2004 privind
Legea contenciosului administrativ.
Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată doamnei Ciortan Ioana, compartimentului financiar –
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, referentului cu atribuţii în asistenţa
socială, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 02.02.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
Secretar,
Cergau George-Cosmin

