
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ___________/2018 

privind aprobarea modificarii organigramei Primariei orasului Seini prin transformarea Serviciului de 

asistenta sociala in Directie de asistenta sociala 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.09.2018: 

 

           Având în vedere: 

- Raportul Serviciului social din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini cu 

privire la necesitatea transformarii Serviciului social in Directie de asistenta sociala, ca si un 

compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului;  

- Organigrama prezentata; 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile H.G. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal 

– Anexa 2, art. 1, al 2, Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

În baza art. 36 alin. 1, al.2, lit.a si d, al.6, lit. a, pct.2, art.45, al 1, art.115, al.1, lit.b din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba modificarea organigramei Primariei orasului Seini prin transformarea 

Serviciului de asistenta sociala in Directie de asistenta sociala ca si un compartiment functional in 

cadrul Aparatului de specialitate al primarului, conform anexei, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Directiei de asistenta sociala Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afisează. 

  

 

 

  

Seini la 20.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

 

 



 

 

Consiliul local al oraşului Seini 

Comisia pentru administratia publica locala 

 

 

AVIZ 

 

 Comisia pentru administratia publica locala din cadrul Consiliului local Seini, luând în 

dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei Primariei orasului Seini prin 

transformarea Serviciului de asistenta sociala in Directie de asistenta sociala, şi ţinând cont de 

propunerile făcute îl: 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Comisia: 

- Micle Ovidiu__________________ 

- Pop Mihai___________________ 

- Bodea Octavian_______________ 

- Sasca Ovidiu_________________ 

- Adoreanu Zamfir______________ 

Seini la: 14.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primăria oraşului Seini 

 

 

AVIZ 

 

 Secretarul oraşului Seini analizând proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei 

Primariei orasului Seini prin transformarea Serviciului de asistenta sociala in Directie de asistenta 

sociala, constată legalitatea acestuia şi îl:  

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

 

Secretar,          Seini la: 14.09.2018 

Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind abrogarea modificarii organigramei Primariei orasului Seini prin transformarea Serviciului de 

asistenta sociala in Directie de asistenta sociala 

 

Consiliul local al oraşului Seini : 

 

           Având în vedere: 

- Raportul Serviciului social din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini cu 

privire la necesitatea transformarii Serviciului social in Directie de asistenta sociala, ca si un 

compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului;  

- Organigrama prezentata; 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile H.G. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal 

– Anexa 2, art. 1, al 2, Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

În baza art. 36 alin. 1, al.2, lit.a si d, al.6, lit. a, pct.2, art.45, al 1, art.115, al.1, lit.b din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba modificarea organigramei Primariei orasului Seini prin transformarea 

Serviciului de asistenta sociala in Directie de asistenta sociala ca si un compartiment functional in 

cadrul Aparatului de specialitate al primarului, conform anexei, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Directiei de asistenta sociala Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afisează. 

  

 

Seini la 14.09.2018    

 

Primar, 

Ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 


