
  
R O M Â N I A 

JUDEȚUL VÂLCEA 
COMUNA ȘIRINEASA 

-P R I M A R- 
 

D I S P O Z I Ţ I A nr.2    
Privitor la: - încetarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav, 

SIMIONESCU FLORICA, CNP ______________, începând cu data de 01.01.2022; 
 

             
Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
Având în vedere referatul nr. 78 din 04.01.2022, întocmit de compartimentul 

asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se 
propune încetarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav, SIMIONESCU 
FLORICA, CNP                             , deoarece acesta a decedat,  începând cu 01.01.2022; 

Văzând certificatul de deces Seria D.10 Nr.176723 din 30.12.2021, din care reiese că 
persoana cu handicap grab Simionescu Florica, a decedat ala data de 28.12.2021; 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și HG nr. 268/2007, privind Normele de aplicare a Legii nr.448/2006, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 Emite următoarea:   
  

D I S P O Z I Ţ I E  
 

   Art.1 - Începând cu data de 01.01.2022, încetează dreptul la indemnizația  lunară al 
persoanei cu handicap grav, SIMIONESCU FLORICA, CNP                           , din comuna 
Șirineasa, județul Vâlcea, deoarece aceasta a decedat. 

Art.2 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Vâlcea, conform  Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ. 

Art.3.- Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de compartimentele contabilitate 
buget-finanțe, impozite și taxe locale, asistență socială și autoritate tutelară care o va 
comunica în termen de 5 zile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea, aparținătorilor persoanei cu handicap grav, iar secretarul general al 
comunei o va comunica Instituției Prefectului, județul Vâlcea, pentru controlul de 
legalitate. 

                                 
ȘIRINEASA, 04 ianuarie 2022  

 
 

                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,                
   Primar,                                                              Secretar general al comunei, 

 
      Ion STREINU                                                          jurist Paul Gh.POPESCU 
 
Nr.ex.-5;Tehn.red.-P.G.P.;  


