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D I S P O Z I Ţ I E 
privind  acordarea  indemnizatiei de întreținere pentru persoana cu handicap grav 

 
 
 PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA, 
 Analizând Referatul de aprobare al Compartimentului  de asistenta sociala ,  prin care s-a 
propus acordarea  indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav  , posesoare de certificate; 
 având în vedere prevederile art.42 alin. 4  art.43 alin. 1,2,3 din Legea 448/2006 ,privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată , cu modificările și 
completările ulterioare,  
H.G. nr .935/2019 art.1  privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 
suma de    2230  lei începand cu 1 ianuarie 2019 , 
            În temeiul art.196 alin.1 lit.b  din OUG nr.57/2019 Codul  Administrativ,cu modificarile și 
completările ulterioare, 
 
                       D I S P U N E: 
 
 

Art.1. Se acordă indemnizatia lunara de întreținere în  suma de 1348  lei începand cu luna mai ,  
minorului  Brumar Marius Filip cu CNP   diagnosticat  cu handicap grav conform certificatului 
nr.307/2020   cu valabilitate 24 luni , indemnizație care se acorda pe perioada valabilitatii certificatului 
emis . 
 Art. 2 PODAR VASILICA GEORGIANA  cu CNP  , se va ocupa de operatiunile pecuniare si 
va folosi banii   numai in  interesul si intretinerea persoanei cu handicap . 
            Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza titularii (imputernicitii) 
indemnizatiilor  si Compartimentul financiar contabil al UAT  Budila. 
            Art. 4   Prezenta dispozitie poate fi contestată la sediul ordonatorului de credite în condițiile 
art.37 din Legea cadru nr.153/2017, în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii actului 
administrativ de stabilire a drepturilor și de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificarile și completarile ulterioare. 
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     Elaborat: insp .Lidia Mucilenița 
     Difuzare :1 expl Instituția Prefectului 
                     1 expl dosar indemnizație 
                     1 expl beneficiarului  
 


