
        
 

R O M Â N I A  
JUDE UL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispozi ia  

Nr. 211 din 19.11.2013 
 

privind prelungirea  acordării i de izației lu are pe tru copilul cu handicap 
 
Analizând: 
a) cererea nr. 5590/11.11.2013 depusă de doa a Graure Rebeca prin are soli ită a ordarea 
i de izației lu are pe tru opilul cu handicap, 
b) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.58/03.11.2013, 
 a heta so ială nr. 5758/19.11.2013 efe tuată de ătre Servi iul de Asiste ţă So ială prin care 
se re o a dă a ordarea i de izației lu are pe tru opil u ha di ap, 
ținând cont de prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind prote ția și pro ovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modifi ările și o pletările ulterioare, 
În temeiul art. 115 alin (1) lit. a) di  Legea ad i istraţiei pu li e lo ale r. 5/ , repu li ată, 
u odifi ările şi o pletările ulterioare, 

 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI , 
 

D I S P U N E 
 

Art. 1 – Se a ordă i de izația lu ară î  ua tu  de 610 lei /lu ă doamnei Graure Rebeca 
începând cu 1.12.2013, reprezentând drepturile cuvenite pentru fiiul acesteia , Graure Luca -
Cătăli   încadrat în gradul de handicap grav cu asistent personal, conform Certificatului de 
încadrare a copilului  într-un grad de handicap nr.58/03.11.2013. 
Art. 2 – I de izația lu ară prevăzută la art.  se a ordă pâ ă la expirarea Certifi atului de 
încadrare a copilului într-un grad de grad de handicap, respectiv 03.11.2014.  
Art. 3 - Preze ta  se o u i ă: 

a) Prefe tului judeţului Ti iş; 
b) Dosar secretar; 
c) Vi epri arului o u ei Dudeştii Noi; 
d) Co parti e tul de  o ta ilitate pu li ă şi o trol i ter  di  adrul Dire ţiei pe tru 

gestio area resurselor u a e, servi iilor pu li e, ugetului lo al şi a patri o iului; 
e) Servi iul Pu li  de Asiste ță So ială;    
f) Persoa ei î  auză; 

 
 

PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                            Avizează pe tru legalitate: 
                                                                                             SECRETARUL COMUNEI, 
                          Alin-Adrian NICA 

 

Mihaela – Graţiana TISAN 

                       L.S.________________________ 
 
F1/A0                                                                                                                                              
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