
  
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,COMUNA  ROSEȚI                                              COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                         E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIȚIE 

de recuperare sumă încasată necuvenit cu titlu de indemnizație pentru persoană cu handicap 

grav  

 

Râjnoveanu Nicolae-primarul comunei Roseți,județul Călărași, 

Având în vedere: 

-Prevederile dispoziției primarului comunei Roseți nr. 80/18.03.2021 privind încetarea plății 

indemnizației pentru persoană cu handicap grav, d-lui Toader Ion, motivat de decesul acestuia,  

-Raportul nr.5828/25.06.2021 întocmit de către d-na Culea Mariana - consilier în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseți  prin care aduce la cunoștință faptul că, dintr-o 

eroare s-a trecut  în prezența aferentă lunii Aprilie și Mai 2021 domnul Toader Ion, decedat la data de 

11.03.2021 iar soția acestuia d-na Toader Lina a ridicat suma aferentă  lunilor mai sus precizate, 

urmând astfel a se recupera de la aceasta suma ridicată necuvenit în cuantum de 2772 lei, reprezentând 

indemnizație pentru persoană cu handicap grav,  

-Prevederile art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, CU 

modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI  ROSEȚI- emite următoarea dispoziţie: 

 

 

Art.1.Se aprobă recuperarea sumei de 2772 lei de la numita Toader Lina, soția defunctului 

Toader Ion, persoană cu handicap grav până la data decesului, domiciliată în comuna Roseți, județul 

Călărași, strada Ștefan Voievod, nr. 23, legitimată cu C.I. seria KL nr. 453880, reprezentând sumă 

încasată necuvenit cu titlu de indemnizație pentru persoană cu handicap grav, pentru lunile Aprilie și 

Mai ale anului 2021. 

Art.2.Recuperarea sumei de 2772 lei se va realiza fără perceperea de obligații fiscale accesorii 

dacă aceasta este restituită în termen de maximum 180 de zile de la data comunicării, în caz contrar, 

urmând a se calcula dobânzi și penalități de întârziere. 

Art.3.Prezenta dispoziție constituie titlu de creanță de la data comunicării, iar după expirarea 

termenului de 180 de zile, devine titlu executoriu.  

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează d-na Culea 

Mariana-consilier la compartimentul Autoritate Tutelară și persoanele din cadrul compartimentului 

Resurse Umane-Buget Local-Impozite și Taxe Locale care vor constitui debit și vor proceda la 

urmărirea și încasarea acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală. 

Art.5.Prezenta dispoziție poate fi atacată de către persoana vizată, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 -Secretarul general al comunei Roseți,va comunica prezenta dispoziție persoanei 

vizate și va asigura  înaintarea acesteia, persoanelor și autorităților interesate conform legii. 

 

PRIMAR,                                                                                                           Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                            Secretarul general al comunei Roseți     

                                                                                                                             Lavinia TĂNASE  
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Astăzi, 25.06.2021                                                                                                                                                                                              


