ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞIEUT
DISPOZIŢIE
privind incetarea indemnizaţiei lunara pentru persoana cu handicap grav, pentru doamna
SIMIONCA MARIA ca urmare a decesului acestuia
Primarul comunei Şieut,
Având în vedere:
- referatul înregistrat sub nr.3498 din 27.12.2016,cu propunerea de incetare a indemnizaţiei pentru
persoane cu handicap grav;
- certificatul de deces Seria DC Nr.735231 din care rezulta ca persoana beneficiara de
indemnizatie lunara SIMIONCA MARIA a decedat,deces inregistrat la Primaria Comunei Sieut, actului
de deces Nr.19 din 21.12.2016.
- prevederile art.39.alin.(4) si art.43.alin(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
- prevederile art.36.alin(5) din Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) litera „c” alin.(4) litera „a”alin.(5)lit.”c”art. 36 alin.(6)
lit.”a” pct.2. şi art. 68 alin (1), coraborat cu art. 115 alin(1) lit.”a”, din Legea nr. 215/ 2001, a
administraţiei publice locale, republicată,

DISPUN
Art.1. Cu data de 01.01.2017 inceteaza indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav,
pentru doamna SIMIONCA MARIA,cu ultimul domiciliu în comuna Şieut, satul Sebis, nr.34, judeţul
Bistriţa-Năsăud, titular al cererii nr.2566 din 17.08.2015, persoană cu handicap grav, ca urmare a
decesului acestuia,deces inregistrat la Primaria Comunei Sieut conform actului de deces Nr.19 din
21.12.2016.
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul
comunei de persoana interesata.
Art.3. - Referentul cu probleme sociale şi compartimentul financiar contabil vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.4. - Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Serviciul pentru protectia
persoanelor cu handicap si virstnice Bistrita Nasaud
Doamnei SIMIONCA TODOSIA,mama defunctei,domiciliata în comuna Sieut,sat
Sebis,nr.34, judeţul Bistriţa-Năsăud.

PRIMAR,
Dedean Bortas Ioan

NR.___________
Din_____________

Avizat de legalitate
Secretar - Gotea Dumitru

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞIEUT
Nr. 3498 din 27.12.2016

REFERAT
privind incetarea indemnizaţiei lunara pentru persoana cu handicap grav, pentru doamna
SIMIONCA MARIA ca urmare a decesului acestuia

Având în vedere
- certificatul de deces Seria DC Nr.735231 din care rezulta ca persoana beneficiara de
indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap grav SIMIONCA MARIA a decedat,deces inregistrat la
Primaria Comunei Sieut, actului de deces Nr.19 din 21.12.2016.
- prevederile art.39.alin.(4) si art.43.alin(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
- prevederile art.36.alin(5) din Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) litera „c” alin.(4) litera „a”alin.(5)lit.”c”art. 36 alin.(6)
lit.”a” pct.2. şi art. 68 alin (1), coraborat cu art. 115 alin(1) lit.”a”, din Legea nr. 215/ 2001, a
administraţiei publice locale, republicată,

PROPUN

Cu data de 01.01.2017 inceteaza indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav pentru
doamna SIMIONCA MARIA,cu ultimul domiciliu în comuna Şieut, satul Sebis, nr.34, judeţul BistriţaNăsăud, titular al cererii nr.2566 din 17.08.2015, persoană cu handicap grav, ca urmare a decesului
acestuia,deces inregistrat la Primaria Comunei Sieut conform actului de deces Nr.19 din 21.12.2016.
Va rog a lua in considerare prezentul referat.

INSPECTOR PRINCIPAL,
Gotea Leontina

