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        Avizat, 

            Secretar general, 

                  Craciun Adrian 
 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

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

 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

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. 

 

Initiator, 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Nr . 1520/20.07.2021 

 

 

 

Referat de aprobare la PH 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

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

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

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

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

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

 

 

 

       Având în vedere Procesul verbal de control nr. 1315/16.06.2021 întocmit de către Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș , prin care s-a dispus drept măsură de conformare 

adoptarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor de asistență social conform HG 

797/2017, (Anexa 3) 

,,Compartimentul de asistenta sociala este structura specializata in administrarea si acordarea 

beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, infiintata la nivel de compartiment 

functional in aparatul de specialitate al primarului, denumit in continuare Compartiment, cu scopul 

de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 

varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in 

nevoie sociala ,, 

       La nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cozma, în prezent avem 

Compartimentul de Autoritate Tutelară și Asistență Socială, unde este încadrată o persoană-

funcționar public numit în funcția de referent principal cu atribuții de asistență socială. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din anexa nr. 3 din 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 

2) Consiliul local aproba, prin hotarare, regulamentul de organizare si functionare al 

Compartimentului, pe baza prevederilor prezentului regulamentului-cadru. 

        Având în vedere prevederile 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, supun atenției, analizei, dezbaterii și aprobării Consiliului 

Local al comunei Cozma Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Compartimentului de Autoritate Tutelara si Asistență Socială organizat la 

nivelul comunei Cozma, județul Mureș. 

 

 

Întocmit, 

Crăciun Adrian 

Secretar general 
 

 

 

 

 


