R OM Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 104
din 23 decembrie 2021

privind acordarea indemnizaţiei lunare de handicap pentru domnul Denes Acațiu
Ec Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Cererea cu număr de înreg. 6744 din data de 22 decembrie 2021, prin care
domnul Denes Acațiu, domiciliat în comuna Vărgata, nr. 174, bolnav cu handicap grav,
solicită acordarea indemnizației lunare, precum actele care stau la baza acesteia, respectiv
Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 11449/26.11.2021 eliberat de Comisia de
Evaluarea a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Acordul nr. 26651/16.12.2021 al
D.G.A.S.P.C. din cadrul Consiliului Judeţean Mureş,
În conformitate cu prevederile art. 42 şi 43 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare si prevederile HGR nr 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
În temeiul prevederilor art. 196, alin, 1 litera ,,b,, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,
D I S P U NE
Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2022, domnul Denes Acațiu având CNP
............................., domiciliat în ............................... judeţul Mureş, bolnav cu grad de
handicap grav cu asistent personal, va beneficia de o indemnizaţie lunară în cuantum de
1524 lei/lună pe perioada valabilităţii Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.
11449/26.11.2021.
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.554/2004
privind Legea Contenciosului Administrativ.
Art. 3. Consilierul cu atribuţii de resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie prin grija secretarului se comunică: Instituţiei Prefectului
Judeţului Mureş, compartimentului financiar-contabil și de asistenţă socială din cadrul
Comunei Vărgata şi domnului Denes Acațiu .
Primar,
Ec. Balogh Istvan
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