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HOTĂRÂREA nr. 6/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

Asistență Socială  la Primăria comunei Vetiș. 
 

 Având în vedere: 
          - Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș în calitate de inițiator nr. 701  din 
data de 21.01.2019 cu privire la necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și 
funcționare al Compartimentului de Asistență Socială la Primăria comunei Vetiș, 
          - Raportul de specialitate al Compartimentului Asistenţă socială, autoritate tutelară şi 
starea civilă  nr. 642 din 18.01.2019, întocmit de către doamna Oros Maria – consilier 
superior, cu privire la necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și funcționare al 
Compartimentului de Asistență Socială la Primăria comunei Vetiș, 
          - Raportul comisiei specialitate al Consiliului local  nr. 1190  din 30.01.2019, cu privire 
la necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 
Asistență Socială la Primăria comunei Vetiș, 

Luând în considerare prevederile H.G.797 / 08.11.2017 publicat în M.Of. nr. 920 din 
23 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 

Respectând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), ale alin. (7) lit. a) și c), ale art. 45 alin. 
(2) lit. f), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01.2019 
adoptă prezenta 
                                                                 H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de 
Asistență Socială la Primăria comunei Vetiș, județul Satu Mare, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul și secretarul comunei Vetiș. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 
Vetiș și se comunică Instituției Prefectului județului Satu Mare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
      RUSNEAC GHEORGHE                                                      Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
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