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 Exemplarul nr.__ 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 
 

D I S P O Z I Ț I A 
Nr. 112 din  25.07.2022 

 privind acordarea dreptului la  indemnizație lunară,  pentru reprezentantul  legal    ALBERT GABRIELA, al copilului cu handicap grav MOCANU IOAN-GABRIEL-IULIAN     
              Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl.  Răileanu Vasilică Cătălin 

 
         Luând act  de: 

 referatul Compartimentului de Asistentă Socială, înregistrat la nr. 10314 din 22.07.2022,  prin care se propune acordarea dreptului la indemnizație lunară pentru reprezentantul legal ALBERT GABRIELA, al copilului cu handicap grav MOCANU 
IOAN-GABRIEL-IULIAN, conform certificat de grad nr. 589 din 06.08.2021 cu valabilitatea de 2 (doi) ani. 

 Adresa nr. 90881/5 din 19.07.2022 a D.G.A.S.P.C Bacău. 
         Având în vedere prevederile art. 42 alin.(4), (5), (6) din  Legea nr. 448/06.02.2006  privind protecția  si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. 
         În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a), art.196 alin.(1), lit.b) , art.197 
alin.(4 ) (5) si ale art. 198 alin.(1),(2) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1.  Începand cu data de 01 august 2022  se acordă  dreptul la  indemnizație lunară pentru reprezentantul  legal ALBERT GABRIELA, CNP 2880324046230,  al copilului cu handicap grav MOCANU IOAN-GABRIEL-IULIAN, CNP 5130125046201,  cu domiciliul în sat Călugăreni, str. Vatra Iazului nr. 2, comuna Dămienești, județul Bacău, acordată conform art. 42, alin (4), (5), (6) al Legii nr. 448/2006 privind protecția  si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. 
Art. 2.  D-na ALBERT GABRIELA  are obligația să anunțe de îndată autoritățile locale cu privire la  la orice modificare survenită în starea fizică,  psihică sau socială a apersoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute. 
Art.3. Compartimentul contabilitate și cel de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 
Art.4. Prin grija secretarului general UAT Dămienești, prevederile prezentei vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității, vor putea fi consultate pe site-ul institutiei: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE și vor fi înaintate către: Institutia Prefectului judetului BACAU, Compartimentul contabilitate si de Asistenta Sociala din cadrul primăriei  Damienesti, Persoană nominalizată.                         

PRIMAR,  Răileanu Vasilică Cătălin Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  Verde Matilda   


