
        

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  
Nr. 27 din 29.03.2018 

 
 privind  acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav cu asistent 

personal MATHE PARASCHIVA 
 

 
Având în vedere: 
Cererea nr. 1908/09.03.2018 depusă de d-na Mathe Paraschiva prin care se solicită 
acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap, 
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.487/13.02.2018, cu valabilitate până la 
data 13.02.2019, emis de Consiliul Județean Timiș, Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap  
Ancheta socială nr. R 1908/26.03.2018 efectuată de Serviciul de Asistență Socială, 
art. 43 din Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare, 

 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei 

publice     locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie 
 

Art. 1.- începând cu data de 01.04.2018  acordarea  indemnizației de handicap în cuantum de 
1163 lei/lună,  d-nei MATHE PARASCHIVA, C.N.P: 2380918141039,  domiciliată în comuna 
Dudeștii Noi, str. Duzilor, nr.9, jud. Timiș. 
Motivul: urmare a încadrării în gradul de handicap grav cu asistent personal. 
 
Art. 2.- Indemnizația lunară prevăzută la art.1 se acordă până la expirarea Certificatului de 
încadrare în grad de handicap, respectiv 13.02.2019.  
 
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul de Asistență Sociala al comunei 
Dudeștii Noi și Compartimentului de contabilitate publică şi control intern. 
 
Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea controlului 
de legalitate, Compartimentului de contabilitate publică şi control intern, Serviciului de  Asistență 
socială al comunei Dudeștii Noi, persoanei în cauză. 
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