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Dispoziția nr.  69 din 10.08.2020 

Privind acordarea indemnizației lunare Dl Bădilaș Ștefan, 

persoană cu handicap grav 

 

Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea, județul Galați,  

Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului cu nr. 2229 din  10.08.2020, prin care se solicita acordarea indemnizației lunare 
persoanei cu handicap grav; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1055 din 18.03.2020; 
- Cererea doamnei Bădilaș Ecaterina nr. 2222 din 10.08.2020; 
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați nr. 39421 din 27 

iulie 2020;  
- Prevederile art. 42 alin. (4) și (5) și ale art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Legea 448/06.12.2006, 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 30 alin (2) din HG nr, 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 4 și 7 din Ordinul nr. 794/380/07.10.2002 privind aprobarea modalității de plată a 
indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, 
precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal; 

- Art 155 alin. (5), lit. c) și art. 196 alin. 1 lit. (b) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

DISPUN: 
 

          Art. 1   Începând cu 01.09.2020 se acordă domnului Bădilaș Ștefan, persoană cu 
handicap  grav cu asistent personal, domiciliat în comuna Oancea, județul Galați, posesor 
al C.I. seria ZL nr. 050494 indemnizația lunară în cuantum de 1348 lei/lună, pe perioada 
valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap – martie 2022. 
         Art. 2       Compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar- contabil 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
         Art. 3       Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție instituțiilor, 
autorităților și persoanelor interesate. 
 
 
PRIMAR,                                                                                  Consemnează pentru legalitate 
                Victor CHIRILOAIE                                                  Secretar general,  
                                                                                                                                Elisabeta DIMA 


