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DISPOZITIE 
Privind încetarea indemnizaţiei pentru  persoana 
 cu handicap grav, acordată d-nei STANCIU ALINA 

 
Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

Ø Referatul secretarului general al comunei,  înregistrat la nr. 
895/31.03.2021; 

Ø Cererea dnei STANCIU ALINA înregistrată la nr. 876/29.03.2021; 
Ø Prevederile art.30 alin.(2) din Anexa la H.G. nt.268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii 
nr.448//2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, ®, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările  
şi completările ulterioare; 

       În temeiul dispoziţiilor  art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind  Codul administrativ, emite următoarea  

 
D I S P O Z I Ţ I E: 

         Art. 1. Începând cu data de 01.04.2021 încetează plata 
indemnizaţiei pentru persoana cu handicap, acordată d-nei STANCIU 
ALINA, motivat de schimbarea domiciliului în sat Unguriu, comuna 
Unguriu, judetul Buzău. 
        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
încredinţează compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bozioru . 
        Art.3. Secretarul general al comunei Bozioru va comunica prezenta 
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate. 
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REFERAT 
privind încetarea indemnizaţiei pentru persoana adultă  

cu handicap grav STANCIU ALINA 
 

  Domnule Viceprimar, 
  Subsemnata -  Buduianu Liliana, referent superior in cadrul 
Primariei Comunei Bozioru, va aduc la cunostinta urmatoarele: 
           Domna STANCIU ALINA, prin cererea nr. 876/29.03.2021, ne face 
cunoscut faptul că începând cu data de 26.03.2021 şi-a stabilit domiciliul 
în sat Unguriu, comuna Unguriu, judeţul Buzau.    
           In temeiul prevederilor art. 30 alin.(2) din Legea nr.277/2010, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare indemnizaţia de 
handicap  se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi 
încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu 
mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului. 
 Avand in vedere cele precizate mai sus, precum si prevederile 
art.196, lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, va propun emiterea unei dispozitii pentru încetarea 
indemnizaţiei  de handicap acordată  d-nei Stanciu Alina, începând 
cu data de 01.04.2021, ca urmare a schimbării domiciliului. 
 
 
 

Referent superior, 
 

Buduianu Liliana  
 

 ............................ 
 
 


