
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: primzabala@yahoo.com Pagină web: 
www.zabola.ro   

 

ROMÂNIA  
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DISPOZIŢIA NR. 5/ 2021 
privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Hotea  Valentin 

şi familia sa 
 

Primarul comunei Zăbala  , judeţul Covasna , 
Având în vedere adresa cu numărul 25238/2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, 
Luând în considerare art.35, alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art. 155 alin. (1) lit ,,d,,  , alin. 5 lit ,,e,, şi art. 196 alin. (1) lit. „b” , art 197 alin (1), 

art. 243 alin. (1) lit. ,,a,, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

publicat în Monitorul Oficial nr.555 din  5 iulie 2019  

 

 
 

DISPUNE: 
 
 

Art.1. Se aprobă planul de servicii privind copilul Hotea Valentin, născut la data de 
12.08.2003, în mun.Sfântu Gheorghe, județul Covasna, şi familia sa, cu domiciliul în Comuna 
Zăbala, sat Peteni nr.27, județul Covasna, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează dna. Császár 
Paula-Lăcrămioara , inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

 
 
Zăbala la data de 7 ianuarie 2021 . 
 
 

 
                    PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 
                     SECRETAR GENERAL, 
               FEJÉR LEVENTE                     BARABÁS RÉKA 
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JUDEȚUL  COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBALA 

NR. 51 /07.01.2021. 

 

 

 

REFERAT 

 

 

 

           Având în vedere adresa numărul 25238/2020 a D.G.A.S.P.C. Covasna, cu privire la 
emiterea unei dispoziții privind aprobarea planului de servicii, pentru minorul Hotea Valentin 
cu domiciliul în Comuna Zăbala, sat Peteni nr.27, județul Covasna, luând în considerare 
prevederile art.35, alin (3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările și completările ulterioare , propun aprobarea planului de servicii 
pentru minorul Hotea Valentin. 
 

        Zăbala la data de 7 ianuarie 2021 . 

 

 
 
 

 

INSPECTOR 

CSÁSZÁR PAULA-LĂCRĂMIOARA 


