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privind aprobarea planurilor de servicii privind pe minorele Solomon Ionela-Alexandra şi Solomon
Georgeta,-Cristina domiciliate în localitatea Grabaţ, Canton bloc nr.18 , judeţul Timiş

Primarul comunei Lenauheim, judeţu l Timiş;
Având în vedere planurile de serv ici i cu nr.2252 şi 22 53 /13.06.2013 - priv ind pe minorele
Solomon Ionela-Alexandra şi Solomon Georgeta-Cristi na domiciliate in localitatea Grabaţ
Canton bloc nr.18 , judeţul Timiş , întocmit de referent superior Martin Cristina din cadrul
Primăriei comunei Lenauheim;
În conformitate cu prevederile art.35, alin . (1), (3), (5) din Legea nr.272/2001 -privind protecţia
şi promovarea dreptului copilului;
Potrivit prevederilor art.2 din Normele Metodologice privind întocmirea planului de servicii,
aprobate prin Ordinul nr.80/25 .06.2004 al Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi FamilieiAutoritatea Naţională pentru Protecţia Copilui ş i Adopţiei;
În temeiul prevederilor art.68,alin. l din Legea nr.215/200 I -privind administraţia publică locală
republicata:

DISPUNE:

Art.1.-Se aprobă planurile de servicii privind prevenirea separării minorelor Solomon IonelaAlexandra, născută la data de 19.12.2002 în localitatea Reş i ţa, judeţul Caraş - Severin şi Solomo n
Georgeta-Cristina, născută la data de 14.03.2005 în localitatea Jimbolia, avându-i ca parinti pe
Solomon Jleana-Florica(decedată) în calitate de mamă şi pe Solomon Adrian-Victor în calitate
de tată;
Motivul întocmirii planurilor de servicii este prevenirea separării minorelor So lomon de
familia biologică ş i instituirea măsurii de plasament la bunicii materni, respectiv d-nul Voicu
Gheorghe şi d-na Voicu Maria cu domiciliul în localitatea Grabaţ Canton bloc nr.18, judeţul
Timiş .

Art.2.-Cu îndeplinirea prevederilo r prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul de
Autoritate Tutelară din cadrul Primări ei comunei Lenauheim .
A rt.3.- Prezenta dispozit ie se comun ică :
Instituţiei Prefe ctului Judeţului Tim iş-Serviciul Jurid ic Contencios;
Serviciu! Autoritate Tutelară din cadrul Pr imăriei comunei Le nauheim;
Direcţiei Generale de As istenţă Socială ş i Protecţia Copil,tî'tt\i-Timiş;
Ceior în cauzzt:
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