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din 2S aprilie 2022
privind admiterea în sistemul de
comunei Bălan

asistenţă şi

îngrijire din cadrul serviciului de

prestaţii

sociale ale

Primarul comunei Balan,judetul Salaj,Pop Daniel ;
Având în vedere:rererea numitului Maghear Vasile cu domiciliul in Chechiş ,nr.
comuna Bălan judeţ. Sălaj înregistrată la numărul 1744/28.04.20'.22,ancheta socială efocLuală l11
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
9336/13.04.2022 înregistrată la noi la nr 1601/19.04.2022 prin care susnumita solicită acordarea
indemnizatiei lunare de însotitor fiind persoană cu handicap grav potrivit certificatului de încadrare în
grad de handicap nr. 6!667/13.04.2022,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 (1)
lit." d" coroborat cu alin .( 5) lit." c" din O.U .G. nr.57 /20 I 9,privind Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin.(!) lit. "b"din Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului României nr. 57 din 03
iulie 2019,privind Codul administrativ.
DISPUNE:
Art.O). Începând cu data de 1 mai 2022,se admite cuprinderea în sistemul de asistenţă
îngrijire din cadrul Primăriei comunei Bălan a numitului Maghear Vasile având C.N.P
,comuna Bălan,persoană cu handicap gradul I
,domiciliat în localitatea Chechiş ,nr.
,contorm Certificatului de încadrare într-un grad handicap Nr.dosar 25234/6167/13.04.2022.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire 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-lui Maghear Vasile
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