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DISPOZIȚIE 

Privind încetarea indemnizației lunare pentru  doamna Labeș Elena – 

persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal 

 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău: 

Având în vedere: 

- referatul d-nei Tîrlă Mădălina-Denisa, inspector în cadrul 

compartimentului stare civilă și asistență socială, înregistrat sub nr. 

1859/21.05.2021; 

- cererea nr. 1780/17.05.2021 a domnului Labeș Ștefan, în calitate de 

rudă (fiu, prezumtiv moștenitor) a persoanei cu grad de handicap grav cu 

asistent personal, Labeș Elena, prin care solicită încetarea acordării 

indemnizației, ca urmare a decesului acesteia; 

- act de deces nr. 23/06.05.2021 eliberat de Primăria comunei 

Cernătești, județul Buzău; 

- prevederile. 43, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art. 30, alin. (2) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;  

- prevederile art. 3 din Ordinul 794/2002 privind aprobarea 

modalitatii de plata a indemnizatiei de care poate beneficia persoana cu 

handicap sau reprezentantul sau legal; 

În temeiul prevederilor art. 196 art. (1) lit. b), art. 197 alin. (1), art. 200 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

 D I S P U N E:  

Art. 1. Începând cu luna iunie 2021, încetează acordarea 

indemnizației lunare pentru doamna Labeș Elena, persoană cu grad de 

handicap grav cu asistent personal, conform certificatul de încadrare în grad 

de handicap nr. 2276/26.04.2021, domiciliată în sat Aldeni, comuna 

Cernătești, județul Buzău, ca urmare a decesului acesteia, conform 

certificatului de deces nr. 23/06.05.2021, eliberat de Primăria comunei 

Cernătești, județul Buzău. 



Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează 

biroul financiar contabil, achiziții publice, taxe și impozite din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Cernătești va transmite prezenta 

dispoziție biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe și 

compartimentului stare civilă și asistență socială pentru ducere la 

îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 
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