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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: aprobare plată indemnizaţie lunară persoană cu handicap
Având în vedere:
- prevederile art. 42, alin. 4 şi 5, art. 43, alin. 1, 2 şi 3, art. 44, lit. b din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 30, alin. 2 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d şi alin. 7, lit. b, art. 155, alin. 4, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- certificatul nr. 985/06.02.2020 de încadrare a doamnei Badea Marioara în gradul de handicap grav;
- cererea nr. 299 /10.02.2020 a doamnei Badea Marioara,
- prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;
- referatul nr. 319 din 11.02.2020 al compartimentului de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
P R I M A R U L
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2020 se aprobă plata indemnizaţiei lunare în cuantum de
1.348 lei, doamnei Badea Marioara,
, persoană cu handicap grav, cu domiciliul în
comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt.
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului
contabilitate, impozite şi taxe locale, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.
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