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               ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA NR.49 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,  Organigrama şi  

Statul de Funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Ocna Mureş,  

conform anexelor, parte integrantă  din prezenta hotărâre 
 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.03.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.287/15.03.2013 emisă de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   
         Având în vedere referatul nr.5035/22.03..2013 al Serviciului Public de Asistenţă Socială, şi raportul 

nr.5070/22.03.2013 al Serviciului Buget-contabilitate, resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale 

consiliului local  coroborate cu H.G.R nr 90/2003 privind aprobarea  Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, Legea 188/1989 privind Statutul 

Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completarările ulterioare, Legea nr 53/2003 –Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 277/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art. 36  alin 2  lit. a şi d, alin .3 lit. b, alin 6 lit. a pct..2  si art. 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

                  

                Art.1 :  Se aproba  Regulamentul de organizare şi funcţionare,  Organigrama şi Statul de 

Funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Ocna Mureş, conform anexelor, parte 

integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

    Art.2 :  Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul 

oraşului Ocna Mures, jur. Vinţeler Silviu. 
 

  Se comunica la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

             - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 -Serviciul Public de Asistenţă Socială;  

-Serviciul Buget-Contabilitate, Resurse Umane.. 

 

Ocna Mures, 27.03.2013 
            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                                       

               ING. VASILE STĂNESCU                                                                      SECRETAR ORAŞ  

                                                                                                                 JR. FLORINEL NICOARĂ  

 

 

 

 

 

 

 
 

RED:T.OM/T.O.M                                               Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţă: 16;   voturi pentru: 16.     
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