
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 58 
din 28 septembrie 2022

             Privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului
de  asistenţă  socială  organizat  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Nadrag, județul Timis

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere , necesitatea desfăşurării eficiente şi în beneficiul locuitorilor
comunei  a  activităţii  compartimentelor  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Nădrag.
              Având în vedere referatul nr. 2116 din 23.09.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul nr. 2117 din 23.09.2022 al  compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 2118 din 23.09.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
               În conformitate  cu art.  6 alin.  (1) din HG  nr.  797/2017  pentru aprobarea
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a). alin. (7) lit. b)  şi art.139 alin . (1) din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de
asistenţă socială organizat cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Compartimentul de asistenţă
socială.
              Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru, fiind prezenti toti cei
11 membri ai consiliului local. 
              Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Compartimentul asistenţa socială al Primărei Nădrag
- Afişare.

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                           Peţa Raluca Theodora   

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian
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