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PROIECT DE HOTARARE 
 Privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului 
Public de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Ulmu, Judet Braila; 
 
       CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU  
Intrunit in sedinta ordinara la data de  25 februarie 2022; 
 La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare prezentat de 
acesta, 

In baza raportului S e r v i c i u l u i  P u b l i c  D e  A s i s t e n t a  S o c i a l a  
Vazind raportul de avizare al comisiei de specialitate constituite in cadrul Consiliului Local 

Ulmu 
 Potrivit prevederilor art. 1, alin. (4) art. 2, art. 6 alin.(1) din H.G. nr. 797/2017 din 8 
noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare úL� IXQFĠLRQDUH� DOH�
VHUYLFLLORU� SXEOLFH� GH� DVLVWHQĠă� VRFLDOă� úL� D� VWUXFWXULL orientative de personal, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
Consiliului  local; 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In  temeiul  art. 129,  alin 1, alin 7, lit. (b), art. 139,  alin 1,  precum si ale art. 196, alin. 1 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

 

 Art.l - Se DSUREă Regulamentul de organizare úL IXQFĠLRQDUH al Serviciului Public 
de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei ULMU�� MXGH܊XO� BRAILA, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei ULMU, conform Anexei I care face parte 
din prezenta hotarare. 
             Art. 2 ± &X�GXFHUHD�OD�vQGHSOLQLUH�D�SUHYHGHULORU�SUH]HQWHL�KRWăUkUL�VH�vQVăUFLQHD]ă  
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei ULMU, MXGH܊XO BRAILA. 
          Art. 3 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa 
la cunostinta publica si comunicata celor LQWHUHVDWL� úL� SULQ� DILúDUH� OD� VHGLXl institutiei, 
preFXP�úL�SH�SDJLQD�GH�LQWHUQHW�www.primariaulmu.ro 
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