HOTĂRÂRE NR. 3 /2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN;

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan, înregistrată cu
nr.136/1/30/16.11.2018 prin care propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcției de asistență socială,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 136/1/31/2018, raportul Direcției de asistență socială din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr.2/1/17/2019,
avizul comisiei de specialitate „ Învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială ,
protecţie copii”, înregistrat sub nr. 8 /1/18/2019, de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 797 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. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale
nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.C.L nr. 88/ 2018
privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Primăriei Municipiului Vulcan, ale art. 7 din
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin.(6) lit. a), pct.2 și ale art 45, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției de asistență socială,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 (1) Finanţarea Direcției de Asistenţă Socială se face din bugetul local- bugetul de
venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului local.
(2) Finanţarea activităţilor de asistenţă socială se asigură de la bugetul local, din
bugetul de stat şi din alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Direcției de
asistență socială şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 17.01.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 17 voturi „ pentru”

