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H O T Ă R Â R E A Nr. 39
din 28. 04. 2022
privind înființarea Compartimentului de asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Roşiori precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;
- Referatul de aprobare nr. 94 din 21. 04. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
- Raportul de specialitate nr. 95 din 21. 04. 2022 prin care se propune înființarea
Compartimentului de asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roşiori
precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții;
- Procesul verbal de control nr. 87/01.07.2021 și nr.53/29.03.2022 întocmit de către reprezentanții
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, prin care la Masura 1 se dispune înființarea
Compartimentului de asistență socială, în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Roșiori;
- Adresa Instituției Prefectului Județului Bihor nr. 3134/28.03.2022 privind stabilirea numărului
maxim de posturi pentru anul 2022, conform căreia Comuna Roșiori are un total de 22 posturi;
- Avizele consultative cu propunerile de admitere a proiectului de hotărâre, întocmite de Comisiile
de specialitate 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Roșiori;
În temeiul prevederilor:
- art. 6, alin. 1 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, art. 9, alin.1,
art. 11 din Anexa 3- REGULAMENTUL-CADRU de organizare si functionare al compartimentului de
asistenta sociala organizat la nivelul comunelor, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 112-113 alin (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit.a, d, alin.3, lit.c, alin. 7, lit. b, art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a.
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă înființarea Compartimentului de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Roșiori, având în componență un post, cu o structură de personal după cum
urmează:
- Un post de Consilier I asistent vacant, preluat de la Compartimentul Starea civilă - cu atribuții
în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenților personali.
Art.2. Odată cu înființarea Compartimentului cu postul aferent prevăzut la art.1 Compartimentul de
Starea civilă se modifică și va avea cuprins în organigramă un post de Referent III principal ocupat, cu
atribuții de Starea civilă și Autoritate tutelară .
Art.3. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
comunei Roșiori, în forma modificată, conform Anexei nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori,
Instituția Prefectului - Județul Bihor, A.N.F.P.București și se aduce la cunoștință publică prin depunere la
Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în
subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Pap Silvia

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenți la
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

