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CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT de  HOTARARE 
 

Privind aprobarea „Regulamentul de Organizare si Functionare al 

Compartimentului Asistenta Sociala” din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobreni si „Strategia de dezvoltare a seviciilor sociale 

acordate nivelul comunei Dobreni, pentru perioada 2020 - 2025”  

 
 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 432/22.01.2020, a primarului comunei Dobreni 

precum şi rapoartele de specialitate nr. 434/22.01.2020 si nr. 436/22.01.2020, 

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) ; 

- HG nr. 797/2017, Anexa nr. 3 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a 

structurii orientative de personal ; 

- 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 „Regulamentul de organizare si functionare al 

Compartimentului de Asistenta Sociala”  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobreni judetul Neamt, conform  anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

     Art.2.  Se aprobă „Strategia de dezvoltare a seviciilor sociale acordate la nivelul 

comunei Dobreni  pentru perioada 2020 - 2025” judetul Neamt, conform  anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare 

      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.  
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Nr. 6  din  28.01.2020 
 

Privind aprobarea „Regulamentul de Organizare si Functionare al 

Compartimentului Asistenta Sociala” din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobreni si „Strategia de dezvoltare a seviciilor sociale 

acordate nivelul comunei Dobreni, pentru perioada 2020 - 2025”  
 

 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 432/22.01.2020, a primarului comunei Dobreni 

precum şi rapoartele de specialitate nr. 432/22.01.2020 si nr. 436/22.01.2020, 
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) ; 

- HG nr. 797/2017, Anexa nr. 3 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a 

structurii orientative de personal ; 

- 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 „Regulamentul de organizare si functionare al 

Compartimentului de Asistenta Sociala”  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobreni judetul Neamt, conform  anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

     Art.2.  Se aprobă „Strategia de dezvoltare a seviciilor sociale acordate la nivelul 

comunei Dobreni  pentru perioada 2020 - 2025” judetul Neamt, conform  anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare 

      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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