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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al  

Directiei de Asistenta Sociala Techirghiol organizata ca un compartiment functional în  

aparatul de specialitate al primarului 

 

 

Consiliul Local al orasului Techirghiol, intrunit in sedinta din data de 11.12.2019, 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare si referatul de aprobare prezentate de dl primar -

Iulian Constantin Soceanu, precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.3,  

 Avand in vedere: 

− Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicat cu modoficarile si 

completarile ulterioare; 

− H.G. nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− L. 53/2003 -Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− L nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− prevederile H.G. nr 417/2018 pentru modificarea  H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta 

sociala si a structurii orientative de personal; 

− H.C.L. nr. 1/ 15.01.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru 

anul 2019 al aparatului de specialitate al primarului orasului Techirghiol, 

 Vazand prevederile art. 129 alin(1)si alin(7 ) din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 

 In temeiul prevederilor art.139 alin (1) din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

HOTARASTE : 

 

Art.1  - Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta 

Sociala Techirghiol organizata ca un compartiment functional in  aparatul de specialitate al 

primarului, conform anexei nr .1- parte integranta la prezenta hotarare. 

 

Art.2. – Secretarul general al orasului va face publica hotararea prin afisaj, o va comunica 

persoanelor si institutiilor interesate , iar primarul o va duce la indeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi - 11.12.2019. 

 Nr. 235. 
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