
 

              
PRIMARUL ORASULUI SEINI 

DISPOZIŢIA NR. 82 

      Privind  stabilirea si acordarea indemnizaţiei lunare reprezentantului legal al minorei  

cu handicap  Bozantan Ariana Luana    , pe baza opţiunii d-l Bozantan Adrian Marinel  

 

Având în vedere : 

- cererea inregistrata cu nr. 5967/25.05.2021   a numitului  Bozantan Adrian Marinel, 

domiciliat  în oras  Seini , str.        , nr. ,    județ Maramureș, reprezentant legal al minorei 

Bozantan Ariana Luana   ,  incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, conform 

certificatului de incadrare în grad de handicap nr.5325 / 13.05.2021 ; 

- opţiunea reprezentantului legal al minorei   cu handicap pentru acordarea 

indemizaţiei lunare, comunicata de catre D.G.A.S.P.C. prin adresa nr.6713 /25.05.2021 

      - 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; 

-     H.G  nr. 4/2021   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. Începând cu data de 01.06.2021, pe baza certificatului de incadrare in 

grad de handicap nr. 5325/13.05.2021, cu valabilitate de 24 luni, se stabileste si se 

acorda  d-l Bozantan Adrian Marinel  ,  CNP    , domiciliat in oras Seini, str.   , nr.  , 

reprezentantul legal al minorei  cu handicap grav Bozantan Ariana Luana,    CNP ,  o 

indemnizaţie lunara în cuantum de 1386 lei lunar.        

             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 Judetului  Maramures 

- Directei de Asistenta Sociala Seini 

- Titularului  

- DGASPC Maramures 

- Se publica pe site 

 

                    Seini la : 27.05.2021 

 

Avizat pentru legalitate                                                                   Primar 

   Secretar general ,                                                      Ec. Tulbure Gabriela Florica 

                     Danci Gabriela 


