
  
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. 82    
Privitor la: - încetarea indemnizației de însotitor persoanei cu handicap grav, 

STREINU MARIA, CNP _____________, începând cu data de 21.05.2022; 
 

             
Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
Având în vedere referatul nr.2884 din 31.05.2022, întocmit de servicii de asistență 

medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se 
propune încetarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav, STREINU 
MARIA, CNP _____________, deoarece acesta a decedat,  începând cu 21.05.2022; 

Văzând certificatul de deces Seria D.11 Nr.745431, eliberat de SPCLEP 
Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 23.05.2022,  din care rezultă că, persoana cu 
handicap grav Streinu Maria, a decedat în data de 21.05.2022; 

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 21.05.2022, încetează dreptul la indemnizația  lunară al 
persoanei cu handicap grav, STREINU MARIA, 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 compartimentul contabilitate 
și servicii de asistență medicală comunitară, 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, 02 iunie 2022  

 
 

                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,                
   Primar,                                                              Secretar general al comunei, 

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


