ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROIECT HOTĂRÂREA NR.33
din data de 14 iunie 2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta
sociala din cadrul Primariei Varadia de Mures
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureș, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre Nr. 33 din 14.06.2021 însoțit de referatul de aprobare a inițiatorului prin
care se propune aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară organizat la nivelul Primăriei
comunei Vărădia de Mureș, județul Arad;
- Prevederile art.9 din Anexa nr.3 a Hotarari Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru-de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;
- Prevederile art.41 alin.1-3, art.113 alin.1, alin.4 și 5, art.115 alin.1, art.143 alin.1 din Legea
asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederileOrdonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11
consilieri în funcție, ___ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi
« impotriva » si 0 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea
hotărârii fiind majoritatea simplă;
In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art.1.Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Compartimentului
de Asistență Socială organizat la nivelul Primăriei comunei Vărădia de Mureș, județul
Arad, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul
prevăzut de lege
Art.3. Hotărârea se comunică cu Institutia Prefectului - judeţul Arad, Primarului comunei
Vărădia de Mureș, Compartimentului Asistenţă Sociala, Compartimentului Resurse Umane.

INIȚIATOR,
Primar,
Miculiț Crina

