
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.82/2021

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de
asistenta sociala organizat la nivelul comunei Sita BuzauluiJudetし一I Covaina si a Planului

anual de actiune privind serviciile sociale pentru anu1 2021

Consiliu=ocal al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in

Sedinta ordinara din data de 27. 10.2021 analizand referatul de aprobare al primarului

referitor la proiectしIl de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si

functionare a Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Sita Buzaului,

judetul Covasna si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anu1 2021 ;

tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr.66/201 9 privind reorganizarea

aparatしIlui de specialitate al primarului comunei Sita Buzaului,aPrObarea organlgramei,Statului

de functii si regulamentし11 de organizare si functionare;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului

de specialitate din cadrul primariei’de avizul comlSlel Pentru munCa Si protectie sociala,PrOteCtie

COPii,tineret si sport precum,aVizul comisiei juridica si de disciplina si de avizul secretarului

general al comunel;

in baza prevederilor:

-art. 1 alin・4 din HG nr.797/201 7 pentru aprobarea regulamentelor cadm de

Organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de

Pel、SOnal,Cu mOd距carile si comPletarileしIlterioare;

-art.37 alin.1 si alin.2 1it.’’a’’din Legea asistentei sociale ur.292/201 1 cu

mod誼carile si completarile ulterioare;

-HG m.867/20 1 5 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,PreCum

Si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, Cu mOd沌carile

Si completarile ulterioare;

-art. 129,alin・1 si alin.2,lit・”d’’,alin・7,lit・”b” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019

Privind Codul administrativ cu mod誼carile si completarile ulterioare;　I

in temeiul prevederilor art.139,alin.l si art. 196, alin. 1, lit.’’a’’din Ordonanta

de Urge血a nr.57/201 9 privind Codul administrativ cu modificむile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

坐±土Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Compartimentului

de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Sita Buzauluijudetul Covasna confom anexei

nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

A豊玉Se aproba Planul de actiune privind serviciile sociale pentru anu1 2021 ,

COnfom anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aエ迫Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica si se completeaza

in mod corespunzator,PreVederile din anexa m.3 1a Hotararea Consiliului Local ur.66/201 9 privind

reorganizarea aparatului de specialitate al primarului aprobarea orgamgramei,Statului de functii si

regしIlamentul de organizare si functionare in ceea ce priveste Compartimentul de asistenta sociala.



A聾4Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza

Prlmarul comunel Prm aParatul de specialitate.

27.10.202l

PRESEDINTE

Prezellta hotal.al`e Se difuzeaza astf引:

一1 exemplar Prefectura Judetulし1i Covasna

-l exemplar dosar sedinta consiliul local

-1 exemplar comp.asistenta sociala

CONTRASEMNEAZA

Secretar general al comu

BoriceanM笹


