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ROMÂNIA Avizat de legalitate,

JUDEŢUL SĂLAJ Secretar,
COMUNA CRASNA Lazar Veturia
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii

al Serviciului Public de Asistenţă Socială

Consiliul local al comunei Crasna:

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului cu nr....,

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr..;

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local,

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- prevederile art.36. alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială,

conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul şi primarul comunei.
Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primar;
- Contabilitate;
- Dosar hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

BOGYA MIKLOS

Voturi: pentru:...............
împotrivă........

abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Nr..

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al
Serviciului de Asistenţă socială

Având în vedere prevederile art.36. alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, propun Consiliului

local aprobarea organigramei şi statului de funcţii al serviciului de asistenţă socială,

în forma inițiată.

PRIMAR,

BOGYA MIKLOS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Nr...

RAPORT
privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Aşa cum prevede art.36, alin.2,lit.”a”,alin.(3) ,lit.”b”din Legea nr. 215/2001,

privind administraţia publică locală, republicată, aprobarea statului de funcţii al

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes

locale şi a organigramei acestora este un atribut al consiliului local la propunerea

primarului comunei.

Proiectul de hotărâre prevede menținerea numărului de posturi avut.

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de

hotărâre inițiat de primar.

Inspector buget-contabilitate-resurse umane,
SOLYOM ZSUZSANNA


