ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 17/11.03.2016
privind modificarea organigramei si a statului de funcţii la
Caminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Aries.
Consiliul local al oraşului Baia de Aries, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la modificarea organigramei
si a statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Aries; raportul de specialitate
nr.676/29.02.2016 al compartimentului resurse umane, intocmit de domnul consilier juridic Harda
Nicolae; adresa Caminului pentru Persoane Vârstnice Baia de Aries nr .135//24.02.2016; rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
- H.G. nr. 212 / 2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei
naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
-Anexa Nr.1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
În temeiul prevederilor art.45 şi ale art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se modifica organigrama, statul de funcţii si Regulamentul de organizare si functionare ale
Caminului pentru persoane varstnice Baia de Aries, conform anexelor 1, 2 şi 3, parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul orasului Baia de Aries, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Compartimentului resurse umane ;
Caminului pentru Persoane Vârstnice.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

