
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind încetarea plății indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap  
 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul 
Neamț, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap republicată, modificată şi completată și ale H.G. nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată; 

Luând în considerare cererea nr. 3171 din 24.03.2020 a d-nei Găină Elena și dovada 
stabilirii resedintei acesteia in Bucuresti, precum și referatul întocmit de asistentul social, 
înregistrat sub nr. 3180 din 25.03.2020 prin care propune încetarea plății indemnizației lunare 
pentru persoana cu handicap grav, Găină Elena, ca urmare a faptului că aceasta și-a stabilit 
resedinta în București, respectiv la adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Sterladi, nr. 
24-28, Bl M9, sc E, et. 2, Ap. 68, sector 3, iar dosarul a fost mutat la Directia de Asistenta social 
a Municipiului Bucuresti; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. 
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 - Începând cu data de 01.04.2020, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 

persoana cu handicap, Găină Elena, născută la 01.07.1928, ca urmare a stabilirii resedinței 

acesteia în București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Sterladi, nr. 24-28, Bl M9, sc E, et. 2, Ap. 

68, sector 3, și a mutării dosarului la Directia de Asistenta social a Municipiului Bucuresti. 
Art. 2 - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către asistentul social 

şi contabilul instituției. 
Art. 3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 
Art. 4 - Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 

dispoziție autorităților și persoanelor interesate. Prezenta dispoziţie va fi comunicată titularului 
în termen de maximum 5 zile de la data emiterii. 

 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
               Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 94 din 25.03.2020 


