
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 797/13.03.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită doamnei 
Terheș Ana Aurica reprezentant legal al minorei Terheș Damaris-Ionela

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere certificatul de de încadrare a copilului într-un grad de handicap 
nr. 39/5.03.2020 prin care minora Terheș Damaris-Ionela a fost încadrată în gradul de 
handicap ACCENTUAT;

          În baza art.30,  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007

    Începând cu data de 1 aprilie 2020, încetează plata indemnizației lunare cuvenită 
doamnei Terheș Ana Aurica reprezentant legal al minorei Terheș Damaris-Ionela, CNP 
810626XXXXXX, domiciliată în comuna Beba Veche, nr.603, județul Timiș

Articolul 1:

    Prezenta dispoziție se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Timiș;
- 	Contabilității
- doamnei Terheș Ana Aurica reprezentant legal al minorei Terheș Damaris-Ionela

Articolul 2:

    Prevederile prezentei dispoziții se pot ataca conform Legii 544/2004  privind 
contenciosul administrativ la Tribunalul Timiș.

Articolul 3:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 16.03.2020
Nr.12
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DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.
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