ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA

DISPOZIŢIE

Cu privire la :
-

Încetarea acordării indemnizaţiei de însoţitor pentru numita Ilie Tudora, constituirea
si recuperarea debitului, reprezentand drepturi incasate necuvenit

Având în vedere :
- cererea numitei Ilie Tudora inregistrata la nr. 1771/27.09.2021
- prevederile art. 43, alin. (2), art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificari si
completari ulterioare
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b), art. 155, alin. (1), lit. c), d), alin. (4), lit. a), alin. (5), lit. a), c), art.
129, alin. (7), lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PRIMARUL COMUNEI ICOANA ,
DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 01.07.2021 încetează acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru numita
Ilie Tudora, cu domiciliul stabilit din data de 08.06.2021 în mun. Pitesti, str. G-ral Dimitrie Boteanu, nr.
4B, judetul Arges .
Art.2. (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii sociale, se recupereaza de catre compartimentul
financiar-contabil de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, dupa caz.
(2) Sumele prevazute la alin (1) se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau
majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 zile de la
emiterea prezentei dispozitii .
(3) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) termenul de prescriptie este cel prevazut de art.
2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art.3. Dispozitia poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare .
Art.4. Prezenta dispoziţie va fi înaintată la Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pentru control legalitate,
numitei Ilie Tudora, comp. Asistenta sociala si compartimentului Financiar - contabil pentru luare la
cunoştinţă si conformare.
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