
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ

Având în vedere - referatul de necesitate întocmit de către Radu Anca Florina,

inspector în cadrul primăriei corn. Şanţ înscris sub nr. 823 din 21-02-2018 prin care
propune acordarea pentru numita Filipoiu Mariuca a unei indemnizaţii lunare de
handicap,

- cererea numitei Filipoiu Mariuca înscrisă la Primăria comunei
Şanţ sub nr. 764 din 19.02.2018 prin care solicită acordarea indemnizaţiei lunare de
handicap,

-ancheta socială făcută la domiciliul susnumitei înscrisă la
Primăria comunei Şanţ sub nr. 797 din 20-02-2018,

-certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 505 din 12-
02-2018, emis de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud - Comisia de evaluare a persoanelor
cu handicap pentru adulţi, unde această persoană se încadrează în gradul de handicap
GRAV, cu valabilitate 12 luni,

-acordul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului nr.5334 din 14-02-2018 înscris la primăria Şanţ sub nr. 795 din 20-02-2018
prin care işi exprimă acordul în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru doamna
Filipoiu Mariuca,

-prevederile HCL Şanţ nr. 10/13-02-2018 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018

-prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr.

846/2017 din 29 noiembrie 2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;

-prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul
2018,

-prevederile art. 63 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată.

în 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

privind acordarea indemnizaţiei lunare de handicap numitei Filipoiu Mariuca din corn.
Şanţ nr. 474 încadrată în gradul de handicap grav;
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Art. 1. începând cu data de 21 februarie 2018 numita Filipoiu Mariuca din comuna

Şanţ nr. 474 va beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuamtum de 1162 lei -
indemnizaţie de handicap.

Art. 2. Indemnizaţia va fi în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea
Guvernului României nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017, pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Art. 3. Certificatul de încadrare în grad de handicap GRAV va face parte integrantă
din prezenta dispoziţie.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi
compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Şanţ în
termen de 5 zile de la adoptare cu doamna Filipoiu Mariuca din comuna Şanţ nr. 474,
cu compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei comunei Şanţ şi cu Instituţia
Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud.
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