
 

 
  HOTĂRÂREA Nr.34 

Din 20 decembrie 2018   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială 

organizat la nivelul comunei TREZNEA, județul SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară, 
  Având în vedere : 
 - Expunerea de motive a primarului nr.4078/15.12.2018, precum şi raportul Compartimentului 
Asistenţă Socială  prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei TREZNEA, județul SĂLAJ; 

În baza H.C.L. TREZNEA   Nr.28 din 7 aprilie 2016  privind aprobarea Organigramei  şi Statului 
nominal de functii,  reorganizarea compartimentelor, înfiintarea unor posturi și transformarea unor funcții 
publice de execuție vacante,  din aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA, precum şi al 
serviciilor publice subordonate Consiliului local pentru anul  2016; 
 În conformitate cu 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. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă 

socială organizat la nivelul comunei TREZNEA, județul SĂLAJ, în cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei TREZNEA conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Compartimentul de asistenţă socială. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituția Prefectului județului Sălaj 
- Agentia judeteană pentru  Plăți și Inspectie Socială Sălaj; 
- Compartimentul asistentă socială; 
- Locuitorilor comunei prjn afișare ; 
- Dosar de ședință 
- Dosar hotărâri; 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             AVIZAT, 
BERAR DINU-MIREL                         SECRETAR 
       BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru:  9 
Voturi împotrivă –                                                                                                          

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI TREZNEA 
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