
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

6/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község polgármesteri hivatalához tartozó szociális szakosztály szervezési és működési 

szabályzatáról 

 
             Tekintettel:  

                  - Vetés község polgármesterének 2019.01.21-én előterjesztőként kelt, a Vetési 

Polgármesteri Hivatal szociális szakosztályának szervezési és működési szabályzatának 
szükségességéről szóló 701-es számú indokoló előterjesztésére,  

- Az Oros Maria főtanácsos által összeállított, a Vetési Polgármesteri Hivatal szociális 
szakosztályának szervezési és működési szabályzatának szükségességérő szóló 
642-es számú, 2019.01.18-án kelt szakjelentésre, 

- A helyi tanács szakbizottsága által összeállított, a Vetési Polgármesteri Hivatal 
szociális szakosztályának szervezési és működési szabályzatának szükségességéről 
szóló 1190-es számú, 2019.01.30-as keltezésű szakjelentésére, 

             Figyelembe véve a Románia Hivatalos Közlönyének 920-as számában 2017 november 

23-án megjelent 797/08.11.2017-es számú, a szociális közszolgáltatások működését és 

szervezését, valamint a személyzet tájékoztató jellegű struktúráját szabályozó keretszabályzatot, 

            Tekintettel a jogszabályok kidolgozásának technikai normáit szabályozó 24/2000-es 

törvényre, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

            Szem előtt tartva a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített 215/2001-es számú Törvény 36-os cikkely (2) bekezdés e) betűjének, a (7) bekezdés 

a) és c) betűjének, a 45-ös cikkely (2) bekezdése f) betűjének, valamint a 115-ös cikkely (1) 

bekezdése b) betűjének előírásait,  

Vetés község helyi tanácsa 2019.01.30-i soros ülésén 

 

EHATÁROZZA: 

 

              1. cikkely. Jóváhagyja a Vetési Polgármesteri Hivatal szociális szakosztályának 

szervezési és működési szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező 1-es számú 

mellékletben foglaltak szerint    

 2. cikkely. Jelen határozat életbe léptetése Vetés község polgármesterének és 

jegyzőjének a feladata                         

3. cikkely. Jelen határozat közhírré tétele a községi jegyző feladata, a határozatot közölni 

kell a Szatmár megyei Prefektusi Hivatallal. 
 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
Rusneac Gheorghe                          Anca- Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 13, hiányzó tanácsosok száma – 2, mellette 

szavazók száma – 13, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 
 


