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HOTĂRÂREA NR. 35 

Din 26.08.2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

Autoritate Tutelara si Asistență Socială organizat la nivelul comunei Cozma, județul Mureș 

 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 August 2021 
Avand in vedere 

 referatul de aprobare nr. 1520/20.07.2021,  a primarului comunei Cozma în calitatea sa de iniţiator 

și raportul de specialitate nr. 1520/20.07.2021, întocmit Crăciun Adrian –secretar general 

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma; 

 Procesul verbal de control nr. 1315/16.06.2021 întocmit de către Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Mureș 

În baza prevederilor:  

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 
Legea 292/2011 Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. a, si lit. d, art. 129 alin. 3 lit. c și art. 129 alin. 7, lit. b ,  și  art. 

196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de 

Autoritate Tutelara si Asistență Socială organizat la nivelul comunei Cozma, județul Mureș, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Cozma şi persoanele cu atribuţii în domeniul asistenței sociale, din cadrul aparatului de 

specialitate al primaruluii comunei Cozma. 
 

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenței sociale din cadrul Primariei comunei Cozma, 

Afişare, Site-ul Primariei şi se popularizează în adunări cetăţeneşti. 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                            Secretar general UAT Cozma 

   Galatan Vasile                                                         Crăciun Adrian  

 

 

 
  

 

 

 

 


