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            DISPOZIŢIA 

Nr .12 din  23.01.2018 

Privind acordarea  indemnizaţiei cuvenite numitului GUTU  CONSTANTIN, persoană cu handicap 

grav,domiciliată în comuna Bahna,judeţul Neamţ în baza legii nr.448/2006,republicată 

 

    PRISECARU  EMIL,  Primarul  comunei Bahna, judeţul Neamţ, 

    Având în vedere : 

 cererea privind acordarea indemnizaţiei înregistrată la Primăria com.Bahna sub nr.48/11.01.2018 

 referatul compartimentului de specialitate prin care se propune acordarea indemnizaţiei pentru 
persoane cu handicap numitului  GUTU  CONSTANTIN 

 ancheta socială efectuată de asistentul social din cardul Primariei Bahna la domiciliul solicitantei, 

 certificatul de încadrare în grad de handicap nr.92973/27.12.2017 

 adresa DGASPC Neamţ nr.90040/28.12.2017 prin care îşi exprimă acordul cu privire la acordarea 
indemnizaţiei pentru persoana cu handicap numitului GUTU  CONSTANTIN, 

    În baza prevederilor art.42 alin(4) - (6), art.43 alin.(1) - (3) şi art.44 lit.b ale Legii nr.448/2006    privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

    În temeiul prevederilor art.68 alin.1. şi art.115 alin.1 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală,cu modificările şi completările ulterioare: 

 

D I S P U N: 

 

    Art.1.Începând cu luna FEBRUARIE 2018 se stabileşte indemnizaţia lunară în cuantum de 1162 

lei/net/lună egala cu salariul minim net garantat in plata numitului GUTU  CONSTANTIN având CNP 

0360206272657 persoană cu handicap grav conform certificatului  de încadrare în grad de handicap nr. 

92973/27.12.2017, avand termen de valabilitate permanent. 

    Art.2.Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei  comunei Bahna  va  duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

    Art.3.(1)Persoana nemulţumită de prevederile prezentei dispoziţii se poate adresa autorităţii publice 

emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării, în tot sau 

în parte a acestuia. 

          (2)În cazul în care persoana în cauză este nemultumită de modul de soluţionare a plângerii prealabile, 

dispoziţia  poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ , în termen de 30 de zile de la comunicarea 

răspunsului la plângerea prealabilă. 

    Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie: 

- numitului GUTU  CONSTANTIN 

- Instituţiei Prefectului –judeţul Neamţ 

- Compartimentului contabilitate financiar şi impozite şi taxe locale. 

 

 

 

      Avizat pentru legalitate, 

                   PRIMAR,                                                                          SECRETAR, 

 

         PRISECARU  EMIL                                                      CAPRIOARA  SOFICA 
 


