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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.98 

Privitor la: -  acordarea indemnizației de însoțitor,  persoanei cu grad de handicap 
grav, TURBATU VASILE ION, CNP ___________, începând cu data de 01.08.2022; 

 
 

          Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
Luând în considerare cererea nr.3892 din 27.07.2022 depusă de domnul Turbatu 

Vasile-Ion, CNP ___________, persoană cu grad de handicap grav, prin care solicită 
acordarea indemnizației de însoțitor, potrivit certificatul de încadrare în grad de 
handicap grav nr.3487 din 18.07.2022 emis de Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, precum și adresa nr.1526 din 21.07.2022 transmisă de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, primită și înregistrată la 
instituția primăriei sub nr.3884 din 26.07.2022,din care reiese că a optat pentru 
indemnizația de însoțitor;              

Având în vederea referatul nr.3893 din 27.07.2022, întocmit de  servicii de 
asistență medicală comunitară prin care se propune acordarea indemnizației de 
însoțitor,  persoanei cu grad de handicap grav, TURBATU VASILE ION,         
CNP ___________, începând cu data de 01.08.2022; 

În conformitate cu dispozițiile art.42 din Legii nr. 448/2006, privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, H.G. 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, 
precum și  art. 1 din H.G. nr. 1071/2021, pentru stabilirea salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata. 

În temeiul art. 196 alin.1, lit.b, din O.U.G.nr.57/2019, privind 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 01.08.2022, se acordă indemnizația de însoțitor 
persoanei cu grad de handicap grav, TURBATU VASILE ION, CNP ___________, în 
cuantum de 1524 lei lunar. 

Art. 2 - Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la 
comunicare la Tribunalul Vâlcea, conform  Legii nr. 554 din  2 decembrie 2004, Legea 
contenciosului administrativ. 
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Art.3 - Secretarul general al comunei va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului contabilitate, respectiv servicii 
de asistență medicală comunitară și se va comunica: 

      -  d-nei TURBATU VASILE ION; 
       - compartimentului contabilitate și servicii de asistență medicală comunitară; 
      -  D.G.A.S.P.C. Vâlcea; 
     -   Instituției Prefectului, județul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 
 
        

ȘIRINEASA, 29 iulie 2022 
 
 
 

                                                                          Contrasemnează pentru  legalitate,                   
           Primar,                                                          Secretar general al comunei,  
 

     Ion STREINU                                                        jurist Paul Gh.POPESCU 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 4; 


