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                                             PROIECT DE HOTĂRÂRE      

                                                   nr.827/12.04.2019 

                    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentului de  

                                                      Asistenţă socială ,organizat la nivelul comunei  RUS 

                                               

                                 Primarul comunei   Rus,  

Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului nr.826/12.04.2019 ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- raportul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  

întocmit de asistentul social ;  

- prevederile art.1 , alin.(4), art.2, art.4 , alin.(2) și 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; 

-  prevederile art. 41, art.113 și art.115 din  Legea nr. 292/2011 , Legea asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(2) , lit.(a) și  alin.(6), lit.(a) , pct.(2) din Legea nr.215/2001, privind  

      administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                      

În  temeiul art.45 alin. (1) şi art. 115 , alin. (1), lit. b)  ,din Legea nr.215/2001,privind administrația  

      publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                     

                                                                           PROPUN : 

                                                                

  Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a compartimentului de Asistenţă socială , 

organizat la nivelul comunei  RUS, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

  

  Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei se încredințează consilierul din cadrul compartimentului 

Asistență socială. 

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către: 

-     Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

-     Se publică pentru aducere la cunoaștere prin afișare pe site: www.comunarus.ro ; 

-     Dosar ședință a C.L. Rus; 

-     Dosar hotărâri; 

 -    D-lui primar  al comunei Rus; 

-     AJPIS Sălaj; 

 -    Compartiment asistentă socială; 

 

 

 
 

 INIȚIATOR,                                                                                                     Avizat  pentru legalitate , 

 PRIMAR,                                                                                                              Secretarul comunei , 

 PINTEA ALEXANDRU                                                                                     BORA IOAN-MARIAN 
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