
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 
Asistență Socială a orașului  Tîrgu Neamț”  

 
Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
     Având în vedere: 
 - Hotărârea nr.797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 
de personal; 

- Legea 292/ 2011 asistenței sociale, cu modificările ulterioare; 
      - HG nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale ;  
      - Adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 2615/DM/19.12.2017 
      - Avizul nr.29191/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, privind avizarea 
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamț; 
      Ținând cont de : 
      - Expunerea de motive nr.1624 din 29.05.2018 a primarului orașului Tîrgu Neamț și 
Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Neamţ înregistrat cu nr.1625 
din 29.05.2018, prin care se propune aprobarea ,,Regulamentului de organizare și 
funcționare al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț” 
     - Hotărârea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț nr. 356 din 22.12.2017 privind 
constituirea şi componenţa colegiului director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ 
    -  Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de    
asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ; 
  Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale oraşului Tîrgu Neamţ; 
      În temeiul art. 36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale   
art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă ,,Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență 
Socială a orașului Tîrgu Neamț”, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu 
Neamț va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art.4. Secretarul orașului va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
Nr.118  
din 31.05.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                              Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 


