
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA GURA VADULUI 
PRIMAR, 
 

D I S P O Z I T I E 
privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru  

IVAN Victoria, persoană cu handicap grav 
 
 Primarul comunei Gura Vadului, judetul Prahova; 
  Avand in vedere: 
 Cererea dnei Ilie Elena-reprezentantul legal al persoanei cu handicap, înregistrată 
sub nr. 2951/23.10.2020 prin care solicită acordarea indemnizației pentru Ivan Victoria-
persoana cu handicap grav. 
 Certificatul de incadrare în grad de handicap nr. 6163/14.10.2020, cu valabilitate 
permanentă, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Prahova, 
privind pe IVAN Victoria, persoană cu handicap grav; 
   Prevederile art. 42  din Legea  nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Prevederile pct.11 din HG nr.89/05.02.2010 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap , aprobate prin HG nr.268/2007;   

In temeiul  art. 196, alin.2, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată, 

DISPUN: 
 
ART. 1.Începând cu data de 01.11.2020 se acordă indemnizatia lunară în 

cuantum de 1346  lei/luna  numitei IVAN Victoria,  CNP. 2220305292073, cu 
domiciliul in comuna Gura Vadului, nr. 400, judeţul Prahova. 

ART. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza 
compartimentul financiar contabil din cadrul primariei comunei Gura Vadului. 

ART.  3  Dispozitia poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, 
in termen de 30 de zile de la comunicare. 

ART. 4 Prezenta dispozitie se comunica instituţiilor şi persoanelor interesate 
prin grija secretarului general al comunei. 
      
  PRIMAR,                                                      AVIZAT, 
      Constantin Lungu                                               Secretar General, 
                                                                                            Adriana Iorga 
 
 
NR. 53  DIN 23/10/2020 
Gura Vadului,judeţul Prahova 
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