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Din 23-03-2018.

privind încetarea indemnizaţiei de handicap pentru numitei Popîrţac Cornelia din
comuna Şanţ nr. 360;

Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; - Referatul de necesitate întocmit de către Radu Anca Florina, inspector

in cadrul Primăriei comunei Şanţ, înscris sub nr. 1374 din 23.03.2018 prin care propune
încetarea indemnizaţiei de handicap,

-Prevederile  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice cu modificările şi completările ulterioare,

cererea doamnei Popîrţac Cornelia, înscrisă sub nr. 1232 din
19.03.2018,

Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018
Prevederile HCL Şanţ nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea bugetului

de venituri si cheltuieli al comunei Şanţ pe anul 2018
-Prevederile art. 63 alin. 5 lit e  din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală republicată.
In temeiul prevederilor art.63 alin.(l) lit.c, alin.(4) lit.a, alin (5) lit.e, art.68 alin.(l) şi

art. 115 alin (1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

DISPOZIŢIE

Art. 1. începând cu data de 19 martie 2018 încetează indemnizaţia de handicap pentru

numita Popîrţac Cornelia din comuna Şanţ  nr.360.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi biroul

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Şanţ.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului com. Şanţ în termen de 5 zile

de la adoptare cu famila numitei Popîrţac Cornelia din com. Şanţ nr. 360 cu biroul
Contabilitate din cadrul Primăria comunei Şanţ şi cu Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-
Năsăud.

DISPOZIŢIE

România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar



Inspector
Radu Anca Florina

Subsemnata Radu Anca Florina, inspector la Primăria comunei Şanţ jud.
Bistriţa-Năsăud, având în vedere cererea doamnei Popîrţac Cornelia cu nr. 1232
din 19 martie 2018 care atestă încetarea indemnizaţiei de handicap grav
deoarece solicita angajarea unui asistent personal având nevoie de însoţitor, propun
domnului primar emiterea unei dispoziţii prin care să înceteze acordarea
indemnizaţiei de handicap pentru numita Popîrţac Cornelia.

REFERAT

România
Jud. Bistriţa-Năsăud

Comuna Şanţ
Nr. 1374 din 23-03-2018


