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DISPOZIȚIA NR. 79/26.02.2020 

Privind acordarea indemnizației de handicap domnului Novac Nicolaie 

Primarul comunei Șpring, jud. Alba 

Având în vedere: 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 100/14.02.2019, prin care domnul 

Novac Nicolaie este încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal; 

- Sentința Administrativă nr. 494/CAF/2019 emisă de către Tribunalul Alba, prin care 

primăria comunei Șpring are obligația de a acorda retroactiv indemnizația lunară 

cuvenită potrivit art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006, persoanei cu handicap grav, 

Novac Nicolaie, în perioada 17.11.2017 – 17.11.2018; 

- Art. 43, alin. 2 și 3 și art. 44, alin. 1, lit. b din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

emite prezenta: 

DISPOZIȚIE 

Art. 1. Se acordă indemnizația de handicap în cuantum de 13.858 lei domnului Novac 

Nicolaie, domiciliat în loc. Cunța, nr. 76, comuna Șpring, jud. Alba, CNP 1570501011095, 

conform calculului anexat. 

Art. 2. Persoanele responsabile din cadrul compartimentului de asistență socială din 

subordinea Consiliului Local Șpring vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în Instanța de contencios administrativ după 

depunerea unei plângeri prealabile la Primarul comunei Șpring, în termen de 30 de zile de la 

comunicare. 

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituției Prefectului Județului Alba; 
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- Compartimentului de contabilitate; 

- Domnului Novac Nicolaie. 

Primar,                                                     Contrasemnează secretar general al comunei, 

Rusu Daniel Gheorghe                                                  Bogdan Petronela Viorica  

 

 

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 79/26.02.2020 

Indemnizația de handicap acordată domnului Novac Nicolaie este următoarea: 

- Luna decembrie 2017 : 1065 lei; 

- Luna ianuarie 2018 : 1163 lei; 

- Luna februarie 2018 : 1163 lei; 

- Luna martie 2018 : 1163 lei; 

- Luna aprilie 2018 : 1163 lei; 

- Luna mai 2018 : 1163 lei; 

- Luna iunie 2018 : 1163 lei; 

- Luna iulie 2018 : 1163 lei; 

- Luna august 2018 : 1163 lei; 

- Luna septembrie 2018 : 1163 lei; 

- Luna octombrie 2018 : 1163 lei; 

- Luna noiembrie 2018 : 1163 lei.  

Suma totală a indemnizației de handicap acordată domnului Novac Nicolaie este în 

cuantum de 13.858 lei.            

 

Primar,                                                     Contrasemnează secretar general al comunei, 

Rusu Daniel Gheorghe                                                  Bogdan Petronela Viorica        


