
R O M A N I A
J U D E T U L IALOMITA
C O M U N A STELNICA

P R I M A R

D I S P O Z I T I E
privind modificarea indemnizatiei lunare numitului MILITARU MARIO ALEXANDRU, persoana cu

handicap grav

Primarul comunei Stelnica, judetul lalomita,
Avand in vedere :

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu completarile si
^odificarile ulterioare;
- prevederile art. II, alin. (1) din legea nr. 293 / 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Qrdonantei de urgenta
a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum §i alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
-Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare
pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza.

In temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare;

DIS P U N E:

ART.l.- Incepand cu data de 01.01.2016 se modiflca indemnizatia cuvenita pesoanelor cu handicap,
numitului MILITARU MARIO ALEXANDRU, in cuantum de 969 lei.

Art. 2. Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanei in cauza in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art. 3. (1) Domnul MILITARU MARIO ALEXANDRU poate contesta prezenta dispozitie in termen

de 5 zile de la data luarii la cunostinta, la sediul ordonatorului de credite.
(2) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(3) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemultumita se poate adresa

Tribunalului lalomita in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
Art.4. Secretarul comunei Stelnica va comunica prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor

interesate.
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Avizeaza pentru legalitate,
SECRETARY COM. STELNICA

ica

Stelnica
Astazi25.02.2016


