ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind acordarea indemnizaţiei lunară cuvenită
adultului cu handicap grav cu asistent personal
În temeiul prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă
ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în
interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI – Petru LUNGU-BORDEA
Având în vedere prevederile art.1 din Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Ministrului Administraţiei
Publice nr.794/380/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenită părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav şi a adultului cu handicap grav cu asistent personal sau
reprezentantului legal;
- Examinând adresa nr. 82336 din 16.06.2016 emisă de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi cererea nr. 4475 din 14.06.2016 a domnului
ZAIȚ MIHAI,CNP-1500313270658, din satul Stejaru , com.Pîngăraţi, jud. Neamţ;
In temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificata si completata ulterior,

D I S P U N:
Art.1 – Acordarea indemnizaţiei lunară cuvenită adultului cu handicap grav cu asistent personal domnului
ZAIȚ MIHAI, posesor al C.I. seria NT nr. 685752, CNP 1500313270658, persoană încadrată în grad de
handicap grav cu asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap grav nr. 82152
din 07.06.2016 în cuantum de 969 lei net/lună, începând cu luna IULIE 2016.
Art.2 - Indemnizaţia va fi acordată pentru perioada Iulie 2016 – Iunie 2017, iar după această perioadă
persoana nominalizată la art.1 va face dovada revizuirii Certificatului de încadrare în grad de handicap grav
nr. 82152 din 07.06.2016.
Art.3 - Prezenta dispoziţie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data emiterii la primarul comunei
Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Art.4 - Prezenta dispoziţie se duce la îndeplinire de compartimentul financiar-contabil.
Art.5 -Secretarul comunei Pîngăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, compartimentului financiar – contabil,
compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Pîngăraţi, jud. Neamţ.
PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

