
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA CALAFINDEŞTI 
P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.    10  din 25.01.2022 
 

privind acordarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor  
domnului  HOROBET LEONTE-VASILE  persoană cu handicap grav 

 
 ADRIAN FRINCU, primarul comunei Calafindesti,  judeţul Suceava, 
Având în vedere: 
-  referatul înregistrat cu numarul 633 din 25.01.2022  a compartimentului de Asistenta 

Sociala si autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Calafindeşti intocmit in baza cererii nr. 58735 din 11.01.2022 pentru acordarea indemnizatiei 
de insotior d-lui Horobet Leonte Vasile- persoana cu handicap grav cu asistent personal, 

În conformitate cu: 
    ▪ Prevederile art. 37, alin.(1) lit. c si alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    ▪ Prevederile art.26 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.155  alin.(1) lit.(d), alin. (5) lit. (c) coroborat cu 
art.129 alin.(2) lit.(b), alin.(7) lit.(b),  art.196 alin.(1) lit.(b) , art.197 alin.(1) si(4)  si  
art.199 alin.(1)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
 

D I S P U N: 
 

Art.1 Începând cu  luna Februarie 2022, se acordă dreptul la indemnizaţie de însoţitor  
numitului  HOROBET LEONTE-VASILE , CNP -*************, domiciliat  în satul Calafindesti, 
comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, încadrat in grad de handicap GRAV ( cu asistent 
personal) . 

Art.2 Indemnizaţia prevăzută la art.1 se acordă în cuantum de  *** lei, pe durata 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap. 

Art.3 Secretarul comunei, Compartimentul de Autoritate Socială şi Asistenţă Socială, şi, 
Compartimentul Financiar Contabil, Achiziţii Publice şi Executări Silite vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii. 

 P R I M A R, 
FRINCU ADRIAN 

                                                                                                                                             
                                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                Secretar general delegat, 
Calafindesti                                                                                           Cucu Ana-Florentina 
Data, 25.01.2022      
NR.10 
      Vizat CFP 
         Cioban Mirela Carmen 
      25.01.2022    
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