ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șaru Dornei
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru
Dornei, judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 6332 din 24.08.2021;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6916 din 15.09.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 7271 din 28.09.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii înregistrat sub nr. 7267 din 28.09.2021;
Ținând cont de:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, cu modificările și completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, ;
În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență
Socială din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șaru Dornei, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 S Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru
exercitarea controlului de legalitate.
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