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JUDEŢUL CARAS SEVERIN 

Comuna EFTIMIE MURGU 

-CONSILIUL LOCAL - 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Eftimie Murgu, 

judetul Caras Severin 

  

     Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în şedinţa  ordinara din data de 

30.09.2021,  

     Avand in vedere : 

-Raportul de specialitate al Compartimenului de Asistenta Sociala -Eftimie Murgu, nr. 

2674/23.08.2021 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Eftimie 

Murgu, judetul Caras Severin, 

-prevederile HCL Eftimie Murgu nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea organigramei si 

a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Eftimie Murgu; 

-HOTARARE Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 

personal; 

- Legea Asistentei Sociale nr.292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 

                    În temeiul dispozițiilor art. 129  alin. (2), lit. a) coroborat cu ali. (7) lit. b), 

art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a)   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;     

H O T Ă R A S T E: 

           Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al compartimentului 

de asistenta sociala si protectia  drepturile persoanelor cu handicap organizat la nivelul 

Comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin, in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Eftimie Murgu, conform Anexei 1 ce face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

        Art.2. Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Eftimie Murgu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  

Eftimie Murgu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei  Eftimie Murgu,  

Instituţiei Prefectului - Judeţul Caras Severin, compartimentelor de resort. 

         
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                    Contrasemnează pentru legalitate, 

    RADU PAVEL LUCIAN                                 Secretarul general al comunei,   

                                                                                           IMBRESCU  LIVIU 

 

 

 
 


