CONSILIUL LOCAL ŢIŢEŞTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Tel/Fax: 0248/299.012, C. F. 4971944, E-mail: primariatitesti@yahoo.com

Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al Compartimentului de
Asistentă Socială din cadrul Primăriei comunei Țițești, județul Argeș

Consiliul Local al Comunei Ţiţeşti, întrunit în sedinta ordinară în data de
28.02.2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Comunei Ţiţeşti;
– Raportul Compartimentului Asistenta sociala din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Ţiţeşti
– Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ţiţeşti;
– Legea asistenței sociale nr.292/2011cu modificările și completările ulterioare
– Art. 6 alin.(1) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și art. 155 alin. (1), lit. “d” si alin. (5),
lit. “a”, coroborat cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e, alin. (7), lit.
b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al
Compartimentului de Asistentă Socială din cadrul Primăriei comunei Țițești
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Ţiţeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre, însoțită de anexă, va fi afişată pentru aducerea la
cunostinţa publică prin grija secretarului general şi va fi comunicată Institutiei
Prefectului Argeş, în vederea exercitării controlului de legalitate.
Președinte de ședință,
Chirețu Marian Constantin

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General delegat,
Duculescu Carmen

Comuna Țițești , județul Argeș
Nr. 13 din 28.02.2022

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019
Nr. total de consilieri in functie =
Nr. total de consilieri prezenti =
Nr. total de consilieri absenti
=

15
15
0

Voturi - “pentru” = 15
- “contra” = 0
- “abtineri” = 0

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 1exemplar afisat.

