
 
privind încetarea acordării indemnizaţiei de însoțitor ptr.   

PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105 
 

PRIMARUL COMUNEI TREZNEA, 
Având în vedere: 

- actul de deces nr.19 din 2 martie 2020 înregistrat la comuna CRASNA, 
privind decesul numitei PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105 ; 
 In conformitate cu prevederile : 

- art.57 , alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

- art.30 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.155, alin.(5), lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
- In temeiul art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 
DISPUNE: 

     Art.1 Pe  cu data de 02.03.2020  încetează acordarea indemnizației de 
însoțitor ptr. d-na PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105, ca urmare a decesului acestuia. 

Art.2  Persoana nemultumită de prezentul act administrativ se poate adresa 
Tribunalului Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2005 privind 
contenciosul administrativ. 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţează secretarul 
comunei şi compartimentul contabilitate.  
    Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică la: 

-Instutuţia Prefectului judeţului  Sălaj; 
-DGASPC SĂLAJ ; 
-Compartiment contabilitate  ; 
- PUȘCAȘ IOAN Bozna nr.105- aparținător; 
-Dosar dispoziţii. 

 
  PRIMAR 
OROS CRISTIAN                                                               CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT 
                                 BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA TREZNE 
PRIMAR 

 
 
 
 
 

DISPOZITIA Nr. 22 
Din 5 MARTIE 2020 

 

 

-  Dispozitia nr. 74/2019 privind  stabilirea indemnizaţiei însoțitorptr domnei 
PUȘCAȘ IULIANA,Bozna nr.105  , persoană cu handicap grav ; 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA TREZNEA 
SECRETAR 
Nr. 40 din 05.03.2020 
 
 
 

REFERAT 
privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor ptr.PUȘCAȘ IULIANA, Bozna 

nr.105 
 

- actul de deces nr.19 din 2 martie 2020 înregistrat la comuna CRASNA, 
privind decesul numitei PUȘCAȘ IULIANA , Bozna nr.105 ; 
 In conformitate cu prevederile : 

- art.57 , alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

- art.30 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.155, alin.(5), lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
- In temeiul art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 
propun primarului comunei Treznea emiterea dispoziției pentru încetarea acordării 

indemnizației de însoțitor ptr. PUȘCAȘ IULIANA, Bozna nr.105 
. 
 
SECRETAR COMUNA 
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

- Dispozitia nr. 74/2019 privind  stabilirea indemnizaţiei însoțitorptr domnei 
PUȘCAȘ IULIANA,Bozna nr.105  , persoană cu handicap grav ; 


