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D I S P 0 Z I T 1 E
Privind acordarea indemnizaţiei lunare doamneiMARINESCU IONELA — representant legal al

persoanei majore cu handicap MARINESCUFLORIN CODRUT

VRABIE NICOLETA, primarul comunei Peştera, judeţulConstanta,
Având în vedere:
- Cererea nr.594/27.01.2022 a doamnei MARINESCU IONELA prin care solicită acordarea

indemnizaţiei lunare de handicap fiului săuMarinescu Florin Codruţ;
— Acordul nr.G3725 /01.02.2022 eliberat de Direcţia general de asistenţă socială şi

protecţia copilului Constanţa;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap al majorului MARINESCU FLORIN

CODRUT emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap — Consiliul
Judeţean Constanţa, nr.DCI—I 338/ 19.01.2022 cu valabilitate PERMANENT;

- Dispoziţia primarului comunei Peştera nr.16/28.01.2022 privind instituirea curatelei
speciale şi numirea unui curator pentru numitul Marinescu Florin Codruţ;

— Referatul nr.772 /02.02.2022 întocmit de compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi
ancheta socială efectuată de compartimentul Asistentă socială la domiciliul petentului;

- Prevederile art. art.42, alin.(4), art.43 şi art.44, lit.”b” din Legea nr.448 /2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completărileulterioare.

Dispoziţiile art.243 alin.(l), 1it.'a' din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completărileulterioare.

In temeiul art.].96, alin.(l), lit.”? şi art.197, alin.(1) şi alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativcu modificările şi completărileulterioare.:

D i 3 p u n:

Art. 1 —(1) Incepând cu data de 01.02.2022 se acordă indemnizaţia lunară de handicap pentru
majorul MARINESCU FLORIN CODRUT CNP 5040120132808 reprezentantului legal (mama)
MARINESCU IONELA CNP 2740203134000, cu domiciliul în comuna Peştera, , str. Porumbelului,
nr.21, judetulConstanţa.

(2) Cuantumul indemnizaţiei este de 1524 lei]lună.
(3) Valoarea indemnizaţiei va fi actualizată conform reglementărilor în vigoare.
Art.2 — Cu data emiterii prezentei îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia nr.42 /31.01.2020.
Art.3 —— Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcineaza

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi Buget Finanţe, Contabilitate.
Art.4 — Secretarul general al UAT va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut de

lege Institutiei Prefectului judetului Constanta, Compartimentului Resurse Umane, Salarizare si
titularului.
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