
ROMANIA
JI.JDETL]L ALBA
coMUNA DO$'tA',r
CONSILIUL LOCAL

HoTARARBI n
privind aprobarea Regulamentului de organizare Ei

de asistentd social6 din aparatul de specialitate

Consiliul local al comunei Dogtat , judetul Alba in
20 ianuarie2020

Luand in dezbatere :

-Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamen
compartimentului de asistenl6 sociala din aparatul de

Dogtat , iniliat de prirnar , insolit de raportLrl cornpartinrentului

136 din 17 .01.2020 , avizaL favorabil de Cornisia nr' 2 a consili

sub nrl63 din 20.01.2020.
-Ref-eratul primarului comunei Doqtat de aprobare

sub nr. 104 din 14.01.2020, prin care se propune aproba

funclionare al compartimentului de asistenld sociala din

comunei Dogtat.
Avdnd in vedere prcvederile :

- art.7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta

cr"r modificarile gi completarile ulterioare;
- HG nr. 79712017 privind aprobarea Regu

funcfionare al compartimentului de asisten!6 social6 din a

-arr. 129 alin (2) litera a) si alin (3) litera c ) ale

Administrativ, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.

in temeiul arl.796, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57
cu modificarile gi cornpletdrile ulterioare.

HOTARA$TE

Art. l. Aprobarea Regularnentului de organizare ;i
asisten{a sociald din aparatul de specialitate al primarulu

care f-ace parte integrantd dir-r prezentul proiect de hotardrc:

Art. 2, Prezenta hot[rare se conlunicd Instituliei P

comunei Dogtat , Compartin-rentului de asistenld social

primarului gi se afigeazd Public.
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Hot5rarea a fost adoptat5 in urma votului favorabil a 8 consilieri din numSrul
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uncIionare al compartimentului
prirnarurlui comunei Dogtat .

gedinta ordinard in data de

lui de organizare gi funclionare al

ialitate al primarului comunei
asistentd social . inregistrat sub nr.

lrri f ocal . raport de avizare inregistrat

proiectului cle hotdrare inregistrat
Regulamentului de organizare Ei

tul de specialitate al primarului

iz.ionala administralia publica,

tului cadru de organizare ;i
ratul de specialitate al primarului;
OUG nr. 5712019 privind Codul

l9 privind Codul Administrativ,

unclionare al compartimentului de

comunei Dogtat ,conform Anexei

f.ectului JLrdelul Alba . Primarului
din aparatul de specialitate al

0 ianuarie 2020

zd pentru legalitate
Secretar general

Ans CRISTIAN

de 8 con(iliera in funclie


