
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.  177/2014 
privind  acordarea indemnizaţiei de insotitor, persoanei  cu handicap 

Balau  Maria cu CNP 2600421374109 
 

 având în vedere: 
 - referatul asistentului social privind necesitatea acordării indemnizaţiei pentru persoane 
cu handicap, doamnei Balau Maria; 
 -  adresa nr.____ din ______.2014 emisa de  D.G.A.S.P.C Vaslui prin care ni se 
comunică obligaţia de a asigura şi garanta indemnizaţia de însoţitor; 
 - cererea nr. 2065 din 07.05.2014 adresata  de  catre doamna Balau Maria prin  care  
solicita acordarea indemnizatiei  de insotitor; 
 - certificatul de încadrare în grad de handicap  emis de Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte  cu  handicap  nr. 23711  din 06.05.2014; 
 - în baza prevederilor art. 42, alin.(2) si art. 43, alin. (1), (2)  si (3)   din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

- Ordinul nr.794/380/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei 
cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului 
cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 

- dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) lit. d) şi 
alin. (5) lit. c), raportate la cele ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
   -  art. 121 alin. (1), (2) şi art. 50  din Constitutia României, republicată; 

-  art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
-  art.24 lit. h)  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- Hotararea Consiliului Local  nr. 20/31.01.2014 privind aprobarea  bugetului  local pe  

anul 2014; 
In temeiul  art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 

57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

        Anton Vasile, primarul comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
D I S P U N : 

   Art. 1. - Se aprobă acordarea indemnizaţiei pentru persoane cu handicap, incepand  cu  
luna  iunie  2014, dooamnei  BALAU    MARIA,  persoana  cu  handicap  grav,  în cuantum 
de 500 RON/lună. 
  – Sumele necesare pentru plata indemnizaţiei se suportă din bugetul local. 

Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinteaza d-ra 
Burghelea  Monica, consilier (asistent social)  si d-na Bozianu Manuela, consilier (contabil).  

    Art. 3 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui, persoanei 
menţionate la art. 1  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare, precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro.  

        Muntenii  de  Sus, 09 mai 2014 
   PRIMAR,                                               Avizează pentru legalitate:

                                                                                             (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                                                        Monica Burghelea     

                                                                        
Vasile  Anton                                                                           SECRETAR COMUNA  
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