
R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A   D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT de  HOTARARE 
 

Privind aprobarea acreditarii Compartimentului de Asistenta Sociala  din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni 

 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 891/10.02.2020, a primarului comunei Dobreni precum 

şi raportul de specialitate nr. 890/10.02.2020, întocmit  de către Compartimentul 

de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dobreni; 

- Legea nr 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copiilor  

- Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011, art.112, alin (3, lit. a) ; 

- Legea  nr. 197/2012, Anexa nr. 3 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 

orientative de personal ; 

- Ordinul nr 424/2014 privind criteriile specifice care stau la baza acreditarii 

serviciilor sociale; 

- Procesul verbal nr. 19/2019 intocmit cu ocazia controlului de fond al serviciilor 

publice de asistenta socialade la nivelul comunelor judetului Neamt de catre 

AJPIS Neamt; 

 

    În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea 
3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. d) si 

alin.(7), lit b) precum si art.196, „Tipurile de acte administrative” alin.(1), lit. a; 
 

HOTĂRÂŞTE   : 
 

       Art.1. Se aprobă acreditarea Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni ; 

     Art.2. Primarul comunei Dobreni prin Secretarul General al comunei si 

Compartimentul de Specialitate va intocmi si promova documentatiile necesare la 

MMFPSPV  in vederea acreditarii compartimentului astfel cum este prevazut la art. 

1 

      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Dobreni 

precum si autoritaţilor si persoanelor interesate.  
 

 

Primar 

Vasilica Creţu  
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HOTARAREA 

Nr. 18  din  21.02.2020 
 

Privind aprobarea acreditarii Compartimentului de Asistenta Sociala  din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni 

 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 891/10.02.2020, a primarului comunei Dobreni precum 

şi raportul de specialitate nr. 890/10.02.2020, întocmit  de către Compartimentul 
de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dobreni; 

- Legea nr 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copiilor  

- Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011, art.112, alin (3, lit. a) ;  

- Legea  nr. 197/2012, Anexa nr. 3 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 

orientative de personal ; 

- Ordinul nr 424/2014 privind criteriile specifice care stau la baza acreditarii 

serviciilor sociale; 

- Procesul verbal nr. 19/2019 intocmit cu ocazia controlului de fond al serviciilor 

publice de asistenta socialade la nivelul comunelor judetului Neamt de catre 

AJPIS Neamt; 

 

    În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea 
3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. d) si 

alin.(7), lit b) precum si art.196, „Tipurile de acte administrative” alin.(1), lit. a; 
 

HOTĂRÂŞTE   : 
 

       Art.1. Se aprobă acreditarea Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni ; 

     Art.2. Primarul comunei Dobreni prin Secretarul General al comunei si 

Compartimentul de Specialitate va intocmi si promova documentatiile necesare la 

MMFPSPV  in vederea acreditarii compartimentului astfel cum este prevazut la art. 

1 

      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Dobreni 

precum si autoritaţilor si persoanelor interesate.  
 

 

            Preşedinte de şedinţă,                                                    
                    Ariton Vasile                                                        Secretar General  

Petrescu Sanda Daniela 
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