
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BALAN 

PRIMAR 

DIS P OZ IŢA Nr. 120 
--------------

din 18 februarie 2022 
privind numirea doamnei Gog Sanda - Mariana - consilier asistent- ca 

reprezentant al autorităţii tutelare. pentru a asista pe minorii lszlai Alex - Denis, 
lszlai Cosmin·- Paul şi lszlai Denisa- Elena 
Primarul comunei Bălan. judeţul Sălaj: , 
Având în wdere solicitarea Biroului lndîviduul Notarial Croţoi David Maria 

Jibou, str. A. Iancu bi. G - 11 ap. 2 cum. 603 din 18.02.2022 
În conformitate cu prevederile a1t. 30 din Legea nr . .17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, repubicată, art. 79 alin. 5 din Legea nr. 36/1995. 
republicată şi ale art.155 alin. (2) lit. (a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. ( 1 ), lit. (b ), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 

DISPUNE: 

Art.I. D-na Gog Sanda - Mariana, consilier asistent - în cadrul 
Compaitimentului de asistenţă socială. se numeşte reprezentant al autorităţii 
t111elsre. nentru a asista pe minorii lszlai Alex - Denis cu CNP: 

,Iszlai Cosmin - Paul cu CNP: şi Iszlai Denisa -
Elena cu CNP: din com.Bălan, sat Gâlgâu- Almaşului ,nr. ',Str. 
Ciurgăului în vederea dezbateru succesiunii după defunctul lsazlai Carol - Cosmin 
din Gâlgău -Almaşului nr. , comuna Bălan judeţul Sălaj. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Gog Sanda - Mariana; 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
-Instituţia PrefectuluiJudeţului Sălaj; 
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Secretar general comună 

Avram Seb~l' 




