ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 49

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de
asistenţă socială organizat la nivelul comunei Seimeni, județul Constanța
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 31.08.2021, având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4932/04.08.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa
de iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei
comunei Seimeni, înregistrat sub nr. 4944/04.08.2021,
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare :
prevederile art. 6 alin.(1) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
- dispoziţiile art. 129 alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de
asistenţă socială organizat la nivelul comunei Seimeni, județul Constanța, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Seimeni, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul Compartimentului
Asistență Socială şi respectarea actelor normative în materie, aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni,
Compartiemtnului Asistență Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul
oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică
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