
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA COŞNA 

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei lunare de îngrijire pentru 

persoana cu handicap grav, lanovici Maria Gabriela a cărui asistent personal este în 
concediu de odihnă, în luna octombrie 2018

C

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând cererea nr. 5494/20.09.2018 depusă de numita Zancu Georgeta, prin care solicită 

acordare concediul de odihnă pentru anul 2018 şi referatul întocmit de persoana cu atribuţii de 
asistenţă socială din cadru! Aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat cu nr.5506 
/20.09.2018 ;

Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
- art.26 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art.63 alin.(5) litera „e” şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată;
D I S P U N :

Art.l. Se acordă indemnizaţie lunară de îngrijire, în cuantum de 1162 tei pe luna octombrie 
2018, pentru persoana cu handicap grav, lanovîci Maria Gabriela, pentru
perioada de efectuare a concediului de odihnă al asistentului personal.

Art. 2 ( I) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin.fi) este de competenţa 
Primarului Comunei Coşna, judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna. Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează Compartimentul 
Financiar-contabil al Primăriei comunei Coşna;

Art. 4. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului, 
judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.
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REFERAT

Subsemnata, Dorofteiesei Mihaela -referent cu atribuţii de asistenţă 
socială la Primăria comunei Coşna, analizând cererea nr. 5494 din 20.09.2018 
depusă de numita Zancu Georgeta, angajată la Primăria Coşna, în funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav, Ianovici Maria Gabriela, prin 
care solicită acordare concediu de odihnă pentru anul 2018, respectiv în perioada
01.10.2018-02.11.2018, corespunzător celor 25 zile cuvenite.

Ţinând seamă de faptul că asistentul personal are dreptul la concediu de 
odihnă iar pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are 
obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului 
personal iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al 
asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie 
lunară, conform prevederilor art.26 din H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare, rog să emiteţi o dispoziţie de acordare a indemnizaţiei lunare pentru 
persoana cu handicap grav, Ianovici Maria Gabriela a cărui asistent personal este 
în concediu de odihnă aferent anului 2018.

REFERENT, 
Dorofteiesei/M itviela


