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DISPOZIȚIA NR. 193/21.09.2020
Privind acordarea indemnizației de handicap
Având în vedere:
- Cererea nr. 5429/21.09.2020 a doamnei Popa Maria, domiciliată în loc. Cunța, nr.
182, jud. Alba, prin care solicită acordarea indemnizației de handicap pentru mama
dânsei, Popa Maria;
Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr. 2589/10.09.2020;
Ancheta socială nr. 5440/21.09.2020 întocmită de către compartimentul de
asistență socială;
Art. 42, art. 43, litera b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Hotărârea nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;
Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date;
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
DISPUNE
Art. 1. Începând cu luna octombrie 2020, se acordă indemnizație de handicap numitei
Popa Maria, domiciliată în localitatea Cunța, nr. 182, comuna Șpring, județul Alba, CNP
2371119014317, reprezentată legal de fiica sa, numita Popa Maria.
Art. 2. Cuantumul indemnizației de handicap este de 1348 lei.
Art. 3. Plata indemnizației se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare în
gradul de handicap grav cu asistent personal.
Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată la instanța de contencios administrativ în
termen de 30 de zile de la comunicare;
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică:
- Instituției Prefectului – județul Alba;
- Compartimentului de resurse umane;
- Compartimentului contabilitate;
- Persoanei în cauză.
Șpring, 21.09.2020
Primar,
Rusu Daniel Gheorghe
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