
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: primzabala@yahoo.com 
Pagină web: www.zabola.ro   

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

                                                    DISPOZIŢIA NR.  99 / 2021 
privind acordarea unei indemnizaţii lunare bolnavului SIDO  ANTON 

 

             Primarul comunei Zăbala, judeţul Covasna 

Având în vedere cererea cu nr.4850/28.07.2021 a numitului SIDO  ANTON cu 
domiciliul în comuna Zăbala , nr.53 , din Judeţul Covasna , bolnav conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap GRAV cu asistent personal , nr.1681 
din 15.07.2021 , emis de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare , 
          Având în vedere prevederile art.42 alin.4 şi art.43 din Legea 448/2006 
republicată cu modificările şi completările ulterioare ,privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 
          Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei Publice 
nr.38/2002 privind modalităţile de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali  ai copilului cu handicap GRAV, precum şi adultului cu 
handicap GRAV, sau reprezentantului legal al acestuia , 
          În temeiul art. 155 alin. (1) lit ,,d,,  , alin. 5 lit ,,e,, şi art. 196 alin. (1) lit. „b” , art 
197 alin (1), art. 243 alin. (1) lit. ,,a,, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ , publicat în Monitorul Oficial nr.555 din  5 iulie 2019  
 

D I S P U NE: 
 
           Art.1. Începând cu luna august 2021 , se aprobă acordarea unei indemnizaţii 
lunare , în cuantum lunar de 1386 lei ,  bolnavului SIDO  ANTON,  cu domiciliul în 
comuna  Zăbala,  nr.53, având CNP1501119140336 . 
          Art.2. Îndeminizaţia , prevăzută la art.1 , se acordă  pe perioada valabilității 
certificatului de încadrare în grad de handicap Grav cu asistent personal al 
bolnavului SIDO ANTON-12 luni (până la data de 15.07.2022 ) 
          Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
Compartimentul finaciar-contabil , impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului . 
 
             Zăbala , la  2 august  2021. 

 
                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

    PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL                        
          FEJÉR LEVENTE                                         BARABÁS  RÉKA 
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JUDEŢUL COVASNA  
PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBALA 
NR. 4907/02.08.2021. 
 
 

 

R E F E R A T 

 

         

                 Având în vedere necesitatea emiterii unei dispoziții de acordare a unei 

indemnizații lunare de handicap pentru numitul SIDO ANTON ,  bolnav  încadrat  în 

grad de handicap GRAV cu asistent personal  , conform certificatului de încadrare în 

grad  cu numărul  1681 emis la data de 15 iulie  2021  de către Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap , propun emiterea unei dispoziții de acordare a 

indemnizaţiei bolnavului , SIDO ANTON începând cu luna august 2021 , în cuantum 

lunar de 1386 lei. 

 

 

Zăbala , la  2 august  2021 . 

 

 

INSPECTOR 

CSÁSZÁR PAULA-LĂCRĂMIOARA 

 

 

 

 

 

 

 


