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ROMANI A 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA BALAN 
-PRIMARIA-

DISPOZITIA NR 219 

· din 29 aprilie 2022 

privind admiterea în sistemul de asistenţă şi îngrijire din cadrul serviciului de prestaţii sociale ale 
comunei Bălan 

Primarul comunei BalanJudetul Salaj,Pop Daniel ; 
Având în vedere:cererea numitr,,i Bogdan Maria cu domiciliul în Chechiş ,str Eroilor nr 

, comuna Bălan Judeţ. Sălaj înregistrată la numărul I 764/28.04.2022,ancheta socială efectuată în 
cauză de către inspector asistentă socială Gog Sanda Mariana la domiciliul susnumitei, persoană cu 
handicap de gradul I ,care necesită îngrijire precum şi adresa/acordul D.G.A.S.P.C Sălaj nr 
8671/06.04.2022 înregistrată la noi la nr I 509/1 1.04.2022 prin care susnumita solicită acordarea unui 
asistent personal fiind persoană cu handicap grav potrivit certificatului de încadrare în grad de 
handicap nr. 61529/04.04.2022,emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din 
localitatea Zalăujudetul Sălaj precum şi comunicarea Casei Judeţene de Pensii Sălaj. 
-prevederile standardului 2 din Ordinul nr.175/2006,privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoanele adulte cu handicap şi ale art.155 alin (]) 
lit."d"coroborat cu alin .(5) lit."c" din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul administrativ. 

În temeiul art.196 alin.(!) lit."b"din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57 din 03 
iulie 2019,privind Codul administrativ. 

DIS PUNE: 

Art.fi). Începând cu data de 1 mai 2022,se admite cuprinderea în sistemul de asistenţă 
si înp-riiire din cadrul Primăriei comunei Bălan a numitei Bogdan Maria având C.N.P 

,domiciliată în localitatea Chechiş ,str.Eroilor nr. ,comuna Bălan,persoană cu 
( handicap gradul I ,conform Certificatului de încadrare într-un grad handicap Nr.dosar 

29565/61529/04.04.2022. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se incredinteaza funcţionarul din cadrul 

compartimentului de prestaţii şi servicii sociale si contabilitate din cadrul primariei. 
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la: 

-Instituţia prefectului judetului Salaj, Serviciul juridic si contencios administrativ; 
-d-ei Bogdan Maria 
-compartimentul contabilitate ; 
-inspectorul -asistent social ; 
-dosarul cu dispozitii . ~-~ 
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CONTRASEMNEAZĂ 
Secretarul general al comuni 
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