
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA C O Ş N A 

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind acordarea indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru persoană cu handicap grav 
MOLDOVAN AGLAIA începând cu data de 01.12.2018

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
Cererea nr. 6838 din 20.11.2018 a numitei Moldovan Aglaia, prin care solicită acordarea 

indemnizaţiei de însoţitor în locul angajării unui asistent personal;
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 5573/30.10.2018 a numitei Moldovan Aglaia; 
Acordul cu nr. 104325/29.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Suceava;
Referatul prezentat de Compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna. 

înregistrat cu numărul 7168 din 29.11.2018; 
în baza prevederilor:

Art. 42 alin. (1) şi alin. (4), art. 43 din Legea 448/2006 privind protecţia drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 63, alin.(l) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, art.68 alin.(l) şi art.115, lit.„a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

D I S P U N :

Art.l începând cu data de 01 decembrie 2018 se acorda indemnizaţia lunară de însoţitor, 
în sumă de 1162 lei, cuvenită persoanei cu handicap grav Moldovan Aglaia CNP- 

, din comuna Coşna, sat Româneşti, nr. 2, judeţul Suceava.
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.(l) 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 ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
Compartimentul financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 
dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava 
pentru control şi legalitate .

PT* T M  A R 
’avril Pardău
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