
 

 
 

 

             cu privire la  încetarea acord
VASILE  persoană cu handicap grav.
 

Având in vedere  raportul de specialitate
către d-na Bar Florica Mariana
,  prin care propune emiterea unei dispozi
pentru numitul  POP VASILE 
indemnizație de însoțitor d
decedat , act de deces nr. 31 /17.10
              În baza  prevederilor art.59,lit.h) din Legea nr.448/2006 republicat
protecția și promovarea persoanelor cu handicap,
             Ținând cont de  art.155,alin.1,lit.a) alin.5,lit.e) art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr. 
57/2019 , Codul Administrativ,
  
              Primarul comunei Ceica,
 

 
          Art.1 .Începand cu data de   15
indemnizaţiei lunare pentru  
în comuna Ceica,sat Ceisoara
15.10.2021,   act de deces nr.
         Art.2. Prezenta dispozi
              - Instituția Prefectului
              - Direcţia Generală
              - contabilitatea Prim
 
              Primar                                               
                                                                                                          
       Livia  Ana Sovre                                                     
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D I S P O Z I Ţ I E 
            

cu privire la  încetarea acordării indemnizației lunare  pentru numitul
 cu handicap grav. 

Având in vedere  raportul de specialitate nr. 2185 din 19.10.2021.
Mariana – persoana cu atribuții in domeniul RESURSE UMANE 

emiterea unei dispoziții cu privire la încetarea  indemniza
POP VASILE  persoană cu handicap grav, care a beneficiat de 

itor de la primăria comunei Ceica , iar in data de  15
31 /17.10.2021, inregistrat la Primaria  Ceica.

În baza  prevederilor art.59,lit.h) din Legea nr.448/2006 republicat
i promovarea persoanelor cu handicap, 
inând cont de  art.155,alin.1,lit.a) alin.5,lit.e) art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr. 

l Administrativ, 

Primarul comunei Ceica, 

DISPUNE : 

.Începand cu data de   15   octombrie  2021 ,încetează acordarea  
iei lunare pentru  POP VASILE  persoană cu handicap grav,fost

Ceisoara, nr. 12 ,județul Bihor,  datorită decesului acestuia in data de 
,   act de deces nr. 31 /17.10.2021, inregistrat la Primaria  Ceica..
. Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

ia Prefectului-direcţia juridică 
ia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-

contabilitatea Primăriei Ceica 

Primar                                                                                   Viza pt.legalitate
                                                                                                            Secretar

                                                                 Dorel Octavian Goldea

octombrie  2021 

 

 

iei lunare  pentru numitul  POP 

.2021., întocmit de 
ii in domeniul RESURSE UMANE 

încetarea  indemnizației lunare  
, care a beneficiat de 

munei Ceica , iar in data de  15.10.2021 a 
inregistrat la Primaria  Ceica. 

În baza  prevederilor art.59,lit.h) din Legea nr.448/2006 republicată privind 

inând cont de  art.155,alin.1,lit.a) alin.5,lit.e) art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr. 

 acordarea  
 cu handicap grav,fost cu domiciliul 

 decesului acestuia in data de 
, inregistrat la Primaria  Ceica.. 

-Bihor 

Viza pt.legalitate 
Secretar general 

Dorel Octavian Goldea 


