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din 27.10.2020

DISPOZIȚIA NR. 231
privind aprobarea planului de servicii pentru minora MIREA Alexandra-Maria
PRIMARUL COMUNEI BOD

Având în vedere:
▪ Referatul nr. 23860 din 27.10.2020 întocmit de către Roxana-Ioana TOMA, Inspector în cadrul
Compartimentului Asistență Socială;
▪ Planul de servicii întocmit în urma evaluării copilului şi a familiei acestuia înregistrat la Primăria
Comunei Bod sub nr. 23857/27.10.2020;
▪ art. 40 alin.(3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ art. 11 alin. (1) din HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate și a serviciilor de care
aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă
socială şi a modelelor standard al documentelor elaborate de către acestea, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă Planul de servicii pentru minora MIREA Alexandra-Maria, identificată cu CNP
6070802080028, având domiciliul în fapt com. Bod, str. Tudor Vladimirescu, nr.60, Jud. Brașov, conform
Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 Efectele prezentei dispoziţii vor înceta odată cu data revizuirii planului de servicii actual, sau odată cu
închiderea cazului;
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul
Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bod.
Vizat pentru legalitate,
PRIMAR,
Secretar general,
Sergiu ARSENE
Daniela-Laura AXENIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar – Primar
1 exemplar - Compartiment Asistență Socială
1 exemplar - Beneficiar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
P a g i n a 1|1

