
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A nr.33 
      Privitor la: - stabilirea indemnizației lunare, ale persoanelor cu handicap grav ce 
au optat pentru aceasta, începând cu 01 ianuarie 2022; 

    Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
     Având în vedere referatul nr.591 din 31.01.2022, întocmit de compartimentul 
asistență social și autoritate tutelară, prin care propune stabilirea indemnizației lunare, ale 
persoanelor cu handicap grav ce au optat pentru aceasta, începând cu 01 ianuarie 2022; 

     În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin.1 din Legea nr.448/2006, privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

    În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  
  Art.1- Începând cu data de 01 ianuarie 2022, se stabilește indemnizația lunară în 

cuantum de 1524 lei persoanelor cu handicap grav, ce au optat pentru primirea acesteia 
cuprinși în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.  
    Art.2. (1) Prezenta dispoziție poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice, de la data comunicării actului administrativ de stabilire a 
drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite, care va soluționa contestația, în 
termen de 30 zile calendaristice. 

(2) Împotriva modului de soluționare a contestației, persoană nemulțumită, se 
poate adresa instanței de contencios administrativ sau după caz, instanței judecătorești 
competente, potrivit legii, în termen de 30 zile calendaristice, de la data comunicării 
soluționării contestației.  
       Art.3 –Secretarul general al comunei prin intermediul compartimentului 
contabilitate, buget-finanțe ,impozite și taxe locale, va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei dispoziţii.         
        Art.4- Dispoziţia se comunică: 
          - persoanelor cu handicap grav cuprinse în anexă; 
          - compartimentului contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe locale; 
          - Instituţiei Prefectului, Judeţul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

ȘIRINEASA, 31 ianuarie 2022 
  

Contrasemnează pentru legalitate, 
         Primar,                                   Secretar general comună, 
       Ion STREINU                              jurist Paul Gh.POPESCU   
; 


