
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel., fax. 0349/525000,0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire la: prelungirea acordării indem nizaţiei de însoţitor pentru 

doamna PÎRVA FLORICA, în ca lita te  de reprezentant legal pentru minorul PÎRVA  
ALIN MARIAN, persoană cu handicap grav.

Ec. Vâlceleanu Costin Robert, primarul com unei Perieţi, judeţul Olt;
Având în vedere:

Cererea doamnei Pîrva Florica, privind prelungirea acordării indemnizaţiei de 
însoţitor;

- Prevederile H.G. nr. 1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată.

- Prevederile art. 42 alin. (4) şi (5) art. 43 alin. (1)- (3), art. 44 litera b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ancheta socială efectuată de asistentul social din cadrul Primăriei comunei Perieţi, 
Jud. Olt;

- Dosarul întocmit în acest sens;
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 326/08.03.2016

în tem eiul art. 63 alin . 1 lit. d), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin .(1) lit. a) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, repub licată, cu m odificările şi 
com pletările  ulterioare,

Articolu l 1. începând cu data de 01 Aprilie 2016, se prelungeşte acordarea 
indemnizaţiei de însoţitor în cuantum de 969 lei/lună, pentru doamna Pîrva Florica, CNP 
2680129284386, în calitate de reprezentant legal pentru minorul Pîrva Alin Marian, persoană 
cu handicap grav, domiciliată în comuna Perieţi, sat Mierleştii de Sus, Str. Troiţei, nr. 926, 
jud. Olt, pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni.

Articolu l 2. Prezenta dispoziţie se va comunica:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt;
- D-nei Pîrva Florica;

Compartimentului contabilitate;
Secretarului comunei Perieţi, judeţul Olt, pentru ducerea la îndeplinire.
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