
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. 57  din 1.03.2022 
privind incetarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor  

  d-nei  PESCLEVEI AGLAIA  persoană cu handicap grav 
 

Adrian FRÎNCU, primarul comunei Calafindesti,  judeţul Suceava, 
Având în vedere: 
-  referatul înregistrat cu numarul 1356  din 28.02.2022  a compartimentului de asistenta 

sociala si autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Calafindeşti, 
           -Certificatul de deces  seria D.11 nr. ******** eliberat de catre Primaria Comunei 
Calafindesti, judetul Suceava , pentru defuncta PESCLEVEI AGLAIA, decedata la data de 
21.02.2022  in comuna Calafindesti, judetul Suceava  

 În conformitate cu: 
    ▪ Prevederile art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    ▪ Prevederile art.30 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; 

În temeiul  prevederilor  art.155 alin.(1) lit.(d), alin.(5) lit.(c) coroborat cu art. .129 alin.(7) 
lit. (b), art.196 alin.(1) lit.(b), art.197 alin.(1) si (4) 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 data de 22.03.2022,  inceteaza dreptul la indemnizaţia de însoţitor  
numitei PESCLEVEI AGLAIA, CNP -*************, domiciliata în satul Botosanita Mare, comuna 
Calafindeşti, judeţul Suceava,  ca urmare a decesului susnumitei. 
          Art.2. Prezenta  se va comunica persoanelor interesate în termen de 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect 
        Art.3  Secretarul general al comunei Calafindești va înainta prezenta dispoziție, în 
termenele prevăzute de lege, instituțiilor și persoanelor interesate . 
 
           P R I M A R 

   Adrian FRÎNCU  
             
Calafindeşti 
Nr.  57                                  Contrasemneaza 
Data. 1.03.2022                                                       Secretar general delegat 
                      Cucu Ana-Florentina 
 

Vizat CFP 
Ciobanu Mirela Carmen 
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