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DISPOZITIA NR. 402 
din  30.10.2020 

 
privind: acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav  BEJAN 
SAFTICA   
 
          Avram Ion, primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere: 
   
        -   cererea inregistrata sub nr. 6732/08.10.2020, depusa de Dasaga Eugenia     , asistent 
personal pentru persoana cu handicap Bejan  Saftica  , prin care solicita concediul de odihna 
aferent anului 2020; 
        -   referatul inregistrat sub nr. 7257/30.10.2020  al compartimentului asistenta sociala si 
autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate, prin care se propune emiterea 
dispozitiei de acordare a indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav  Bejan 
Saftica   , intrucat nu poate fi asigurata asistenta sociala prin asistent personal sau internarea 
in centru de tip respiro pe perioada concediului de odihna al asistentului personal; 
         -   prevederile art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (3), art. 43 alin. (1), (2) și alin. (3) si art. 44  lit. 
b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata; 
        -  prevederile art. 26 si art. 30 alin. 2 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
       -  Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului administraţiei publice nr. 
794/380 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei 
cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi 
adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;  
           - certificatului de încadrare  in grad de handicap nr.2667 din 08.04.2004 eliberat de 
Comisia de Expertiza Medicala  a Persoanelor  cu Handicap  pentru Adulti  – Consiliul Judetean 
Vrancea, prin care Bejan Saftica, se incadreaza in gradul de handicap GRAV – cu asistent 
personal. 
 

        In conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1), 
art. 199 alin. (1) si alin. (2) si art. 243 alin. 1, lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, publicata in M.O. nr. 555/05.07.2019; 
 

DISPUN 
 
        Art. 1 Se acorda indemnizatia de insotitor pentru persoana cu handicap grav  lui  BEJAN 
SAFTICA, pe perioada efectuarii concediului de odihna al asistentului personal  DASAGA  
EUGENIA, pentru luna   NOIEMBRIE 2020 , in cuantum de 1.348 lei. 
 



        Art. 2  Prezenta dispozitie poate fi atacata la Tribunalul Vrancea in conditiile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ. 
 
            Art. 3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire si comnicata 
solicitantului de compartimentul de asistenta sociala, compartimentul financiar - contabil si 
va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Vrancea, de secretar. 
 
 
 
                  PRIMAR,                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                 Avram Ion                                                                               Secretar  general UAT, 
                                                                                                                       Tanase Nicoleta   
 
 
 
 


