
 

Nr.4444 din 16.08.2021 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare a Compartimentului 
de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta, județul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  
 
Având în vedere:  
 

- Referatul de aprobare înregistrat la nr. 4445/16.08.2021 a domnului Ioan – Bogdan 

Codreanu, primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 4446/16.08.2021, a doamnei Burduhos Georgeta, 

consilier superior în cadrul Compartimentului de Protecţie şi Asistenţă Socială;  

- Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

protectia mediului si turism, înregistrat la nr. 4608/25.08.2021 ; 

- Raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.4609/25.08.2021 ; 

- Procesul verbal nr. 113/15.07.2021 al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Suceava ; 

- Prevederile art.6, alin.1) și anexa nr. 3 din H.G.R .797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

- cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal 

-  În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) , alin. 7, lit.,,b”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul  de Organizare și Funcționare a Compartimentului de 
Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta, județul Suceava, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 Prezenta hotărâre  va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Pojorâta, prin 
compartimentele de specialitate.  



Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:  
- Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava;  

- Primarului comunei Pojorâta;  

- Compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului;  

-  Altor autorităţi şi instituţii interesate;  

- Cetăţenilor comunei Pojorâta, prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al comunei.  

 
 

                 INITIATOR, 
                 PRIMAR 

                      Ioan Bogdan CODREANU 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                     Elena Smaranda LEHACI 
 

  


