
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea Planului de Servicii pentru minorul IUGAN DENISA ELENA, născută la data
de 17,02.2014

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Ca urmare a referatului nr. 381 / 15.01.2019 întocmit de consilierul asistenţă socială, prin care 

solicită planul de servicii al minorei lugan Denisa Elena, cu domiciliul în comuna Poiana Stampei, sat 
Căsoi nr. 66, judeţul Suceava;

Văzând Planul de Servicii nr. 361/15.01.2019 întocmit de doamna Ţîcşa Doina Ştefania, consilier 
asistenţă socială;

în conformitate cu art. 5 alin (3), art. 34, art. 35, art. 102 şi art 106 Legea 252/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale art. I lît a) din Ordinul 80/25.06.2004-privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea Planului de Servicii şi ale art. 68din Legea 
215/2001 a

în temeiul art.68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările 
si completările ulterioare;

D I S P U N :
A rtl.- Se aprobă planul de servicii pentru copilul IUGAN DENISA ELENA, născută la data 

de 17.02.2014 în municipiul Bistriţa, fiica numitului lugan Leon şi a Grunzu Lăcrămioara, cu domiciliul 
în comuna Poiana Stampei, sat Căsoi, nr. 66, judeţul Suceava, conform Anexei 1 la prezenta dispoziţie;

A r t2 .~ Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către consilierul asistenţă
socială;

A r t3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind 
Legea contenciosului adm im stoţij^cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei PoU ^Stam pei, jrfdeţul Suceava
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Ing. V ILU ţ MEZDREA
Avizează, pentru legalitate 

Secretarul comunei Poiana Stanâpei, judeţul Suceava

pS/M I TATARU
Poiana Stampei, f£O L  
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ANEXA 
N n  3 6 1 /1 5 .0 1 .2 0 1 9

PLAN SERVICn

a. Numele şi prenumele copilului IUGAN DENISA ELENA
b . CNP

)

c. Mama GRIJNZ1J LĂCRĂMIOARA
d. Tata IUGAN LEON

e. Reprezentantul legal al copilului...................................................... -............................................
f. Domiciliul legal COMUNA POIANA STAMPEI- CĂSOI 66 JUD. SUCEAVA
g. Adresa de rezidenţă......................................................*........................................................ *......
h. Data realizării 15.01.2019
i. Dosar nr.înregistrare la DGASPC............................/  D ata.......................................................
j. Motivul realizării Prevenirea separării copilului de tată
k. Managerul de c az ........... *........................ .....
l. Instituţia din care provine:
m. Responsabilul de caz prevenire. SPAS.Ţîcşa Doina Ştefania - compartiment asistenţă socială
Date de contact.........0230575177.
I. Beneficii de asistenţă socială* cf. legislaţiei (de la SPAS/AJPIS/altele) şi ajutoare de la organizaţii
neguvemamentale

Tip Cuantum Instituţia responsabilă 
(date de contact) Data de începere Perioada de 

acordare
a b c d e

A. Pentru copil
Alocaţie de stat 84 lei AJPIS Suceava Martie 2014 Până la 18 ani

B. Pentru familie

1 1

II. Servicii*

Tipul Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data de 
începere

Perioada de 
acordare

Persoana 
responsabilă 
(date de 
contact)

a b c d e f
A. Pentru copil

1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului
1.1. Servicii de zi (se specifică)
1.2. Altele (se specifică)

2. Servicii de sănătate
2.1. Servicii de asistenţă medicală i r

mailto:poiana_stampei@yahoo.oom
http://www.poianastampei.ro


(primară

Medic de familie
Cabinet
medical

Monitorizare 
stare de 
sănătate

Februarie
2014

nedeterminată Dr. Ciobanu 
Gabriel

ţ
2.1.2. Asistenţa medicală 
^comunitară
2.1.3. Mediator sanitar
2.2* Servicii medicale de 
specialitate

Cabinet
medica]

diagnosticare Ianuarie
2019

Pe perioada 
tratamentului

Dr. Vasilut 
Daniela

2*2.1. Servicii de intervenţie 
terapeutică timpurie
2.2.2. Servicii de paliaţie
2,2.3. Altele (se specifică)

3. Servicii educaţionale
3.1. Educaţie formală -  forma şi 
unitatea de învăţământ (inclusiv 
educaţie timpurie)

Grădiniţă
Poiana
Stampei

Educaţie 2017 Până la
finalizarea
grădiniţei

Educator Rusu 
Carmen

3.2. Educaţie non-formală
3.2.1. Activităţi extraşcolare
3.2.2. Educaţie pentru sănătate
3.2.3. Dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă
i 3.3. Altele (se specifică)

4. Servicii de abilitare şi reabilitare
j4.1. Unităţi sanitare de reabilitare 
(medicală
■4.2. Centre de recuperare/ 
Jabilitare-reabilitare (licenţiate)
4.3. Servicii de abilitare şi 
reabilitare din unităţile/ 
instituţiile de învăţământ
4.4. Servicii de intervenţie 
timpurie
4.5. Altele (se specifică)

B. Pentru familie
1. Servicii de protecţie a drepturilor copilului

1.1. Centre de consiliere pentru 
părinţi şi copii (licenţiate)
1.2. Altele (se specifică) |

2. Servicii de sănătate şi conexe
|2.1. Consiliere psihologică j | j [ j 
{2.2. Altele (se specifică) | j j j j

3. Servicii educaţionale
3.1. Educaţie parentală j l



(3.2. Educaţie pentru sănătate
1

(3.3. Altele (se specifică) 1  ̂ 1

III. Intervenţii*

Tipul Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data de 
începere

Perioada de 
desfăşurare

Persoana 
responsabilă 

(date de 
contact)

a b c d e f
A. Pentru copil

1. Transport (se specifică)

........... ................. J ..... ................L.............. I.......... .....
2. Sprijin pentru educaţia incluzivă (se specifică)

r  s

3. Sprijin pentru tranziţie... (se specifică)

1
4. Dezvoltarea abilităţilor apreciate cu calificator 1-4 pe lista criteriilor sociale şi psihosociale de către 
părinţi/tutore/familie substitutivă/educator specializat

5. Altele (se specifică)
J

B. Pentru familie
1. Transport
2. Cazare
3. Altele (se specifică) Primăria Poiana 

Stampei

!
a

Ajutoare 
alimentare 
Ajutoar de 
urgenţă în 
natura

Cu ocazia 
sărbătorilor 
de iama

Anual ajutoare 
alimentare 
La cerere 

ajutoare în bani

Consilier 
asistenţă socială 
0230575177

*Planifîcate pe baza nevoilor identificate şi menţionate în documentele de evaluare şi raportul de

evaluare complexă.

Semnătura responsabilului de caz din cadrul primăriei

PRIMAR 

Ing* Mezdrea Viluţ

*

*

I

i

d

\



Nr. 381 / 15.01.2019

REFERAT

Subsemnata Ţîcşa Doina Ştefania, în calitate de consilier asistenţă socială, vă propun spre 

aprobare PLANUL DE SERVICII pentru copilul IUGAN DENISA ELENA, domiciliat în sat Căsoi, 

nr.66, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, fiica numitului Iugan Leon şi a Grunzu Lăcrămioara.

Documentul a fost solicitat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Suceava, prin adresa nr. 39807/08.01.2019, ca urmare a unei sesizări prin care instituţia 

menţionată a fost înştiinţată de faptul că, minora lugan Den i sa Elena se află în situaţie de risc.

Faţă de aceste aspecte vă rog să analizaţi şi să dispuneţi emiterea dispoziţiei pentru aprobarea 

Planului de Servicii în vederea întocmirii de către DGASPC Suceava a dosarului personal al minorului.

Cu stima,

Consilier asistenţă socială,
Ţîcşa DoimrŞtefania


