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D I S P O Z I Ţ I A nr. 50 din 03.02.2022 
Privind  modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei LAURIC DOMNICA, persoana cu 
handicap grav, cu domiciliul in sat Calafindesti,  comuna Calafindesti, judetul Suceava 

 
 
 Adrian FRINCU, primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

            - referatul  secretarului general al comunei Calafindesti, inregistrat sub nr. 839 din 02.02.2022 ; 
In conformitate cu prevederile  
- prevederilor art.1 din H.G.R. nr. 1071/2021  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 

tara garantat in plata; 
- art. 37, alin. (1), lit. (c) si alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind Protectia si promovarea 

drepturilor persoanei cu handicap, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 26 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Vazand: 
- Adresa nr. 2585/18.01.2022 a Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Suceava ; 
În temeiul prevederilor art. 155, alin.  (1), litera (d) alin. (e) lit.  (c) coroborat cu art.129, alin. (7) 

,lit. (b) si art. 196 alin.(1) lit.(b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile 
ulterioare, 

 
DISPUN: 

 
 Art. 1 Incepand cu luna Ianuarie 2022, se acorda  dreptul la indemnizatia de insotitor in 
cuantum NET de **** lei/luna doamnei LAURIC DOMNICA, persoana cu handicap grav, CNP 
*******************, cu domiciliul in , comuna Calafindesti, judetul Suceava. 
 Art.   2. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, titularei 
dreptului si poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
   Art. 3. Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara si Biroul financiar contabil, 
achizitii publice si executari silite vor duce la indeplinire prevederile prezenteti dispozitii. 
 

 
P R I M A R  

FRINCU Adrian 
                            
                                                        

                                                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                Secretarul general,  

 
Calafindeşti,                                                                                                                          CUCU Ana Florentina 
Nr.50 
03.02.2022 

Viza CFP 

Cioban Carmen 
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