
PRIMARUL ORASULUI SEINI 

                                          DISPOZIŢIA Nr.85/22.06.2020 

privind  acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap, 

d-na Nistor Ana 

 Avand in vedere: 

 - cererea inregistrata cu nr. 5049/03.06.2020   a numitei Nistor Ana , domiciliata  în oras  

Seini , str., nr. ,    județ Maramureș, persoana incadrata in grad de handicap grav cu asistent 

personal, conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr.101241 / 24.08.2017  ,  

emis  de catre  Comisia  de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin care solicita 

acordarea indemnizatiei lunare ;  

      - acordul nr. 5265  /03.06.2020   emis de DGASPC Maramures prin care numita  Nistor Ana   

opteaza pentru acordarea indemnizatiei lunare; 

- dispozitia nr. 81/15.06.2020 privind incetarea contractului individual de munca al numitei Nistor 

Patricia , asistent personal al numitei Nistor Ana 

      - prevederile art. 42 alin 4 si art 43 alin 1   din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile  şi completarile ulterioare; 

-   art. 1 din  H.G  nr. 935/2019  pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata; 

  În baza art. 155, al. 1, lit. d, al. 5, lit. e, și art. 196, al. 1, lit b, din OUG. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

DISPUNE 

Art.1. Începand  cu data de 16.06. 2020, pe baza certificatului de încadrare în grad de 

handicap  nr. 101241 / 24.08.2017  ,  se stabileste si se acorda numitei    Nistor Ana       , 

domiciliata   în oras Seini , str.,  nr. ,  judetul Maramures, o indemnizatie lunara în cuantum de 

1359  lei, pe perioada valabilitatii certificatului de încadrare in  grad de handicap. 

           Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, 

conform prevederilor Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.  

Art.3. Prezenta dispozitie se comunică : 

- Institutiei Prefectului Judetului  Maramures 

- Directiei  de Asistenta Sociala Seini 

- DGASPC Maramures  

- Domnului/ei Nistor Ana 

- Se publica pe site 

 

Avizat pentru legalitate                                                                   Primar 

   Secretar general ,                                                      Ec. Tulbure Gabriela Florica 

    Danci Gabriela  


