
               

ROMANIA 

JUDETUL  NEAMT 

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

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT de H O T Ă R Â R E  

 

privind aprobarea Structurii organizatorice si a statului de functii al  

aparatului de specialitate a primarului comunei Dobreni 
 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

- Prevederile art. 86, art. 87 si art. 88 din Legea nr. 292/2011 a asistentei 

sociale cu modificarile si completarile ulterioare 

- Prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

- In conformitate cu prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale republicata cu completarile si modificarile 

ulterioare 

- Art. 6, alin. (1) si alin. (2) din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap 

- Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice 

- Proces Verbal de control al AJPIS nr. 19/19.06.20192019 prin care s-a 

lasat masura privind cuprinderea in organigrama primariei a asistentilor 

persoanelor cu handicap grav 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Dobreni nr. 210 /15.01.2021; 

       In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (2), lit. a) si alin. 

(3) lit. c) precum si art. 196 privind „Tipurile de acte administrative” alin. (1), lit. a),  

din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ : 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se aprobă organigrama Primariei comunei Dobreni, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Dobreni, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare . 

        Art.3 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre   
autorităţilor şi persoanelor interesate.   
 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 
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H O T Ă R Â R E A 

Nr.  6  din 29.01.2021 

 
privind aprobarea Structurii organizatorice si a statului de functii al  

aparatului de specialitate a primarului comunei Dobreni 

 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

- Prevederile art. 86, art. 87 si art. 88 din Legea nr. 292/2011 a asistentei 

sociale cu modificarile si completarile ulterioare 

- Prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata cu modificvarile si completarile ulterioare; 

- In conformitate cu prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale republicata cu completarile si modificarile 

ulterioare 

- Art. 6, alin. (1) si alin. (2) din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap 

- Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice 

- Raportul de control al AJPIS 19/19.06.20192019 prin care s-a lasat masura 

privind cuprinderea in organigrama si Statul de functii al primariei comunei 

Dobreni a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav. 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Dobreni nr. 210 /15.01.2021; 

       In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (2), lit. a), alin. (3) 

lit. c) si alin. (7), lit. b) precum si art. 196 privind „Tipurile de acte administrative” alin. 

(1), lit. a),  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se aprobă organigrama Primariei comunei Dobreni, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Dobreni, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

        Art.3 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre   
autorităţilor şi persoanelor interesate.   
    

        

        Preşedinte de şedinţă,                                        Avizat pentru legalitate 

              Ariton Vasile                                                   Secretar General 

Petrescu Sanda Daniela 
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