ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI
TEL/FAX:0242344022/0242344017

COD FISCAL:4294146
E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com

DISPOZIȚIE
privind încetare plată indemnizație lunară pentru persoană cu handicap
gradul I grav
Râjnoveanu Nicolae, primarul comunei Roseți, județul Călărași,
Având în vedere:
-Prevederile art.57 alin.(3),(5) din Legea nr. 448/2006 privind Protecția și Promovarea
Drepturilor Persoanelor cu Handicap, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 30 alin.(2) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind Protecția și Promovarea Drepturilor
Persoanelor cu Handicap, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând:
-Cererea nr. 5178/23.06.2021 a d-nei Dumitru Mariana, persoană cu handicap gradul I grav
prin care solicită încetarea plății indemnizației lunare, motivat de schimbarea domiciliului în altă
localitate,
-Ancheta Socială înregistrată cu nr. 5791/25.06.2021,
-Raportul nr.5795/25.06.2021, întocmit de d-na Culea Mariana-consilier la compartimentul
Autoritate Tutelară, prin care propune încetarea plății indemnizației lunare pentru d-na Dumitru
Mariana, persoană cu handicap gradul I grav, urmare a cerererii acesteia, motivată de schimbarea
domiciliului în altă localitate, începând cu data de 01.06.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI- emite următoarea dispoziţie:

Art.1.-Începând cu data de 01.06.2021, încetează plata indemnizației lunare acordată d-nei
Dumitru Mariana, persoană cu handicap gradul I Grav, CNP- 2901122171739, urmare a cererii
acesteia și a schimbării domiciliului în altă localitate.
Art.2.-Cu aceeași dată orice altă prevedere contrară se abrogă.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții, se însărcinează
compartimentul Autoritate Tutelară și compartimentul Resurse Umane-Buget Local Impozite și
Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.4.-Secretarul general al comunei Roseți va comunica și înainta prezenta dispoziție
persoanelor și autorităților interesate și va asigura postarea pe site-ul instituției eticheta monitorul oficial
local .

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE

PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU
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