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JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

D I S P 0 Z I T I E
Privind acordarea indemnizaţiei lunare domnului AXINTE STEFAN — reprezentant legal al persoanei

minore cu handicap AXINTE GABRIEL

Nicoleta VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţulConstanta,
Având în vedere:
- Cererea nr.1064/ 16.02.2021 a domnului AXINTE STEFAN prin care solicită acordarea

indemnizaţiei lunare de handicap;
- Acordul nr.4159/ 17.02.2021 eliberat de Direcţia general de asistenţă socială şi protectia

copilului Constanţa;
- Certificatul de încadrare a copilului cu dizabilitati într--un grad de handicap al

minorului AXINTE GABRIEL emis de Comisia pentru protecţia copilului Constanta —

Consiliul Judeţean Constanţa, nr.D93/ 11. 02.2021 cu valabilitate 24 luni de la data
eliberării;

— Referatul nr.1396 /26.02.2021 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), lit.”a” din OUG nr.57 /2019, cu modificările şi completările
ulterioare ;

In temeiul art.196, alin.(l), lit.”b” şi art.197 , alin.(1) şi alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind
Codul Administrativcu modificările şi completările ulterioare:

Dispun:
Art. 1 —(1) Incepând cu data de 01.03.2021 se acordă indemnizaţia lunară de handicap pentru

minorul AXINTE GABRIEL CNP 514080113281 1 reprezentantului legal (tata) AXINTE STEFAN CNP
1851228132806 cu domiciliul în comuna Peştera,sat Peştera, str. Abrudului, nr.15, judetul
Constanţa.

(2) Cuantumul indemnizaţiei este de 1346lei/lună.
(3) Valoarea indemnizaţiei va fi actualizată conform reglementărilor în vigoare.
Art.2 — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însărcinează

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi Buget Finanţe, Contabilitate.
Art.2» — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut

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