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ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA             

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.29. 
Din data de 20 iunie 2019. 

privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al 

comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj 

 Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

            -expunerea de motive a primarului nr.6121/14.06.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate nr.6122/14.06.2019; 

            -Raportul Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna;  

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 În conformitate cu art.4 alin. (2) coroborat cu art.11 alin.(1), din Anexa 3, 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 modificarea art.11 alin.(1)  din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al 

comunei Crasna nr.20/24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj, care va 

avea următorul cuprins:  

”Art. 11. - (1) Structura de personal pentru asigurarea funcţionării Compartimentului este 

următoarea:  

a)  o persoană  responsabilă de evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

b) 2 persoane cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor 

personali; 

c) o persoană cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale comunitare. ” 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Compartimentul de asistenţă socială. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment contabilitate – buget; 

- Compartiment proiecte și programe de dezvoltare; 

- Site – ul:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

    Sîrca Constantin                                Secretarul comunei Crasna, 
                                                           Lazar Veturia
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