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

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

DISPOZIȚIE
privind acordare indemnizație lunară pentru persoana cu grad de handicap grav
Râjnoveanu Nicolae,Primarul comunei Roseți,
Având în vedere:
- Prevederile Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare,
- Prevederile H.G.R nr.4/13.01.2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată;
- Prevederile art.42 alin. (5,6), art 43 alin. (1)-(3), art.44 lit.b), art.57 alin.(5) din Legea nr.448/2006, privind
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 30 din H.G.R nr. 268/2007 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
448/2006 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;
Analizând:
- Cererea nr.10747/16.11.2021 a d-lui Luță Nelu, domiciliat în comuna Roseți, str.Liliacului, nr. 45, prin care
solicită acordarea indemnizației lunare;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.4101/01.1.2021 privind pe numitul Luță Nelu, CNP................, eliberat de către Consiliul Județean-Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți,
- Conținutul raportului de anchetă socială, precum și a celorlalte acte cerute de lege pentru acordarea
indemnizației lunare;
- Acordul favorabil al D.G.A.S.P.C. Călărași nr.11141/08.11.2021 înregistrat la Primăria comunei Roseți sub
nr. 10597/11.11.2021, privind opțiunea d-lui Luță Nelu pentru primirea indemnizației lunare cf. Legii nr. 448/2006;
- Raportul nr.10840/17.11.2021 întocmit de către d-na Culea Mariana- Consilier în cadrul compartimentului
Autoritate Tutelară, prin care solicită emiterea dispoziției de acordare a indemnizației lunare pentru d-l Luță Nelu,
persoană încadrată în grad de handicap grav, începând cu 01.12.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI- emite următoarea dispoziţie:
Art.1. Începând cu data de 01.12.2021 se acordă indemnizația lunară în cuantum de 1386 lei d-lui Luță Nelu,
CNP
, persoană încadrată în grad de handicap grav, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași,
str.Liliacului, nr. 45.
Art.2. Plata indemnizației persoanei încadrate în grad de handicap grav se efectuează lunar la casieria Primăriei
comunei Roseți.
Art.3. Compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale și compartimentul Autoritate
Tutelară, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
Art.4. Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta dispoziție:Instituției Prefectului –Călărași,
persoanei vizate, va asigura afișarea acesteia la sediul Primăriei comunei Roseți și postarea pe site-ul instituției eticheta
monitorul oficial local.
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE

PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU

Nr. 295
Emisă la Roseți,
Astăzi, 17.11.2021
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