
PRIMARUL ORASULUI SEINI 

 

DISPOZIŢIA NR. 143 

      Privind  stabilirea si acordarea indemnizaţiei lunare reprezentantului legal al minorului cu 

handicap Todoran Razvan Florin , pe baza opţiunii d-nei Todoran Florica Gabriela  

Având în vedere opţiunea reprezentantului legal al minorului  cu handicap pentru 

acordarea indemizaţiei lunare, comunicata de catre D.G.A.S.P.C. prin adresa nr. 

5724/22.09.2020. 

 În temeiul  prevederilor Legii nr.448/2006, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a prevederilor 

H.G nr.268/2007, de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor  Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii 

şi Familiei şi Ministerul Administraţiei publice nr.794/2002; a H.G. 937/2018, privind stabilirea 

salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 51/2017 

din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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. Începând cu data de 01.09.2020, pe baza certificatului de incadrare in grad de 

handicap nr. 1117/27.08.2020, cu valabilitate  pana in data de 08.12.2022, se stabileste si se 

acorda  d-nei Todoran Florica Gabriela ,  CNP , domiciliata in oras Seini  , sat   , nr. , 

reprezentantul legal al minorului cu handicap grav Todoran Razvan Florin ,  CNP , o 

indemnizaţie lunara în cuantum de 1359 lei lunar,  pe toata perioada valabilitatii  certificatul de 

incadrare in grad de handicap    

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

conform prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ. 

          Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

                              -Institutiei Prefectului Judeţului Maramureş 

      -DGASPC Maramures 

     - Directiei de Asistenta Sociala  Seini 

                  -D-ui/D-nei Todoran Florica 

                 - Se publica pe site 

 

Seini la :01.10.2020 

 

 Vizat pentru legalitate                                                                      Primar, 

 Secretar   general,                                                             Ec. Tulbure Gabriela Florica 

   Danci Gabriela  


