CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 39
Din 29 martie 2018
Privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Compartimentului
de asistență socială organizat la nivelul orașului Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul şi expunerea de motive înregistrate la nr.
1292/2018, întocmite de d-na Schmadl Ioana, inspector în cadrul
Compartimentului Resurse Umane, Organizare şi Salarizare din cadrul Primăriei
oraşului Ştei, prin care propune aprobarea Regulamentului de func ionare al
Compartimentului de asisten ă socială organizat la nivelul ora ului tei.
Ţinând cont de prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență
socială și a structurii orientative de personal, art. 4, alin.(2), ale art. 113, alin(5) din
Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum i ale art. 116, alin (5) din legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.2 lit. „a”, a art.45 şi art. 115 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de funcționare al Compartimentului
de asistență socială organizat la nivelul orașului Ștei, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei, Compartimentul Resurse Umane, Organizare
şi Salarizare din cadrul Primăriei oraşului Ştei i Compartimentul asisten ă
socială.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primariei ora ului tei;
- Compartimentul Resurse Umane, Organizare şi Salarizare;
- Compartimentul asisten ă socială;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

