ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA

BĂRCĂNEŞTI

PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind încetarea plăţii indemnizaţiei persoanei cu handicap grav GRĂDINARU IONELAALEXANDRA, minoră , domiciliată în comuna Bărcăneşti , sat Româneşti, str.Gălbenelelor
nr. 9, jud.Prahova
Văzând:
-Cererea nr.15.188/24.06.2020 adresată de d-na Dombi Oana,în calitate de reprezentant al
persoanei cu handicap grav GRĂDINARU IONELA-ALEXANDRA, minoră ,domiciliată
comuna Bărcăneşti, sat Româneşti, str.Gălbenelelor nr.231, jud.Prahova,conform Certificatului
de încadrare în grad de handicap nr.113/ 12.03.2019 emis de C.P.C Prahova, care solicită
încetarea plăţii indemnizaţiei persoanei cu handicap grav GRĂDINARU IONELAALEXANDRA, minoră , ca urmare a opţiunii angajării unui asistent personal ;
-Referatul Compartimentului Resurse umane nr.15355//26.06.2020 privind încetarea plății
indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GRĂDINARU IONELA-ALEXANDRA,
minoră , domiciliată în comuna Bărcăneşti , sat Româneşti, str.Gălbenelelor nr.9, jud.Prahova ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi art. 30,
alin.(2) din HG 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;
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
DISPOZIŢIE:
Art.1. Aprobă încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenită minorei GRĂDINARU
IONELA-ALEXANDRA, CNP 6050626297287 , persoană cu handicap grav (necesită îngrijire
specială şi supraveghere permanentă din partea unei alte persoane), cu domiciliul în comuna
Bărcăneşti, sat Româneşti ,str.Gălbenelelor nr.9 , judeţul Prahova, în cuantum de 1.348 lei
lunar (echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unităţile bugetare), începând
cu 01.07.2020, ca urmare a încadrării d-nei DOMBI OANA, ca asistent personal pentru
îngrijirea acesteia.

Art.2. Serviciul financiar-contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
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Valeriu Lupu
Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
p.Nicoleta Savu
Bărcăneşti,26.06.2020
Nr . 182
6 exp.

