
ROMANIA 
JUDETUL  VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR  

      D I S P O Z I Ţ I A  nr.      /2014 
       privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Radu  Vasile,  

persoana cu handicap grav  

avand in vedere:          
 - certificatul  de  handicap nr. 22194/1 din 26.06.2014 prin care   domnul  Radu 
Vasile  este    incadrat  in grad de handicap “accentuat”;     
 - art. 30 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;       
 - prevederile Legii nr. 448 /2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- 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;             
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
    În temeiul prevederilor 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 si completările ulterioare, 
 ANTON  VASILE, primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 

DISPUN: 
            ART.1.  Incepand cu data de 01 iulie  2014  inceteaza indemnizatia lunara a 
domnului Radu  Vasile,  persoana cu handicap grad accentuat, identificat prin codul 
numeric personal 1350220374096, ca urmare a modificarii gradului de  handicap, pe 
baza certificatului  de incadrare in grad de handicap, eliberat de Consiliul  Judetean 
Vaslui –Comisia de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap. 

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinteaza d-ra 
Burghelea Monica, -consilier cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistentei 
sociale si  resurselor umane din aparatul de specialitate al primarului comunei.         
 ART.3. Dispozitia poate fi atacata la instanta de contencios administrativ.   
 ART.4. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Vaslui şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local 
Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.  

       Muntenii de Sus,    iulie  2014 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact.  B.M.                                                                                                                                                                                                                                                  
Ex.5                           
Ds. A8/2014 
 

       PRIMAR,                                                       Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                                          SECRETAR COMUNA; 

                       (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                      Monica Burghelea               


