
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind încetarea  plăţii indemnizaţiei lunare a d-nei PĂUN IONELA,  persoană cu handicap grav, 

cu ultimul domiciliu în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti  nr.469, jud.Prahova 

  

           Văzând: 

-Certificatul de deces seria D.10 nr. 885160/16.01.2020  privind pe PĂUN IONELA , cu ultimul 

domiciliu în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti  nr.469, judeţul Prahova, decedat la data de 14 

ianuarie  2020,  în localitatea Ploieşti, jud. Prahova, beneficiară de indemnizaţie lunară în cazul 

persoanei cu handicap, posesoare a Certificatului de încadrare în grad de handicap 

nr.7011/30.08.2019 emis de C.E.P.A.H. Prahova ; 

-Referatul Compartimentului Resurse umane nr. 9998/05.03.2020 privind încetarea plății 

indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav PĂUN IONELA; 

            Având în vedere  prevederile art. 30, alin.(2) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite următoarea  D I S P O Z I Ţ I E : 

 

 Art.1. Aprobă încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenită  majorului PĂUN IONELA, 

CNP 2451027293140  , persoană cu handicap grav (necesită  îngrijire specială şi supraveghere 

permanentă din partea unei alte persoane), cu ultimul domiciliu în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti 

nr.469, judeţul Prahova ,  în cuantum de 1.348 lei lunar (echivalentă cu salariul net al asistentului 

personal gradația 0), începând cu 01.02.2020, ca urmare a decesului acesteia.            

           Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată laTribunalul Prahova, potrivit Legii nr.554/2004 

a contenciosului administrativ,cu modificările şi completările ulterioare. 

           Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu 

atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

                                                              

                                                            

P R I M A R, 

Valeriu Lupu 

                                                                                                                           Contrasemnează: 

             Secretar  general al comunei,   

                                                                                        Nicoleta Savu                                                                                                                        
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