
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulam entului de organizare şi funcţionare al C om partim entului de 

asistenţă socială organizat la nivelul comunei COSNA, judeţul Suceava

C

c

Consiliul Local al comunei COSNA, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului nr.2818 din 02.05.2018, precum şi 

raportul nr.3805 din 18.06.208 al Compartimentului Asistenţă Socială din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna prin care se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul 
comunei COSNA, judeţul Suceava, precum şi:

- Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 
din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.3912 din 22.06.2018;

- Raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, 
înregistrat sub nr.3911 din 22.06.2018;

în conformitate cu art. 6 alin.(l) 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de 
asistenţă socială organizat la nivelul comunei COSNA, judeţul Suceava, în cadrul Aparatului 
de specialitate al primarului comunei COSNA, conform Anexei nr.l care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2.Secretarul comunei Coşna, comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate,
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