ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 79
privind acordarea indemnizaţiei lunare de insotitor cuvenita minorului MIRCEA DENIS
VASILE persoană încadrata in gradul de handicap grav - cu asistent personal

Primarul Comunei Bruiu ,
Analizând cererea doamnei Badeana Vasilica, inregistrata cu nr. 1678/08.07.2016, prin care
solicita acordrea indemnizaţiei de insotitor pentru minorul Mircea Denis Vasile, născut la data de
21.01.2005,
persoană încadrată în gradul de handicap grav - cu asistent personal, conform
Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr. 464/06.07.2016 emis de către
Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu,
Având în vedere prevederile art.43 alin.(l) si ( 4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 30 din H.G. nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările si completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1017/2015 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
In temeiul art.63 alin.(l). lit.c-d coroborat cu alin.4 lit.a), alin.(5) lit.c), art.68 alin.(l) si
art.l 15 alin. 1) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
A rt.l.- Se acordă indemnizaţie lunară de insotitor cuvenita minorului MIRCEA DENIS
VASILE, avand C.N.P , persoană încadrata in gradul de handicap grav - cu
asistent personal, în suma de 969 lei/luna, începând cu data de 01.08.2016.
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art. 3 - Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către delegatul cu
atribuţii de asistenta sociala şi Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Bruiu.
Emisa in Bruiu la data de 20.07.2016.

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

DIFUZAT: 1 ex. Instituţia Prefectului
1 ex. Dosar de Dispoziţii
1 ex. Reprez. pers.. indemnizata
1 ex. Dosar personal
1 ex.Ccontabilitate

