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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA BUCII'M
CONSILI'L LOCAL

HOTARAREA NR TO
din 06 11.2017
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functio nare aserviciului
social cu
cazare'."Locuinta protejata pentru persoane cu handicap Bucium,'
Consiliul Local Buciurn, judelul Alba
Avind in vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Buciuni, Napau Cornel, prin care se propune
Consiliului Local al Comunei Bucium aprobarea Re$ulamentului cadru de orgaiizaie si
functionare a serviciului social ctJ cazare'."Locuinta prtt"lutu pentru persoane cu handicap
Bucium";
-raportul de specialitate nr.5882103 1L2)17, intoclnit de secretarul comunei Bucium.
David Carmen-Nadia, prin care propune aprobarea proiectului in forma initiata de primarui
comunei Bucium:
-proiectul de hotarare nr 5881/03.II.ZOI7 .
propune aprobarea Regulamentului cadru de o
cazare'."Locuinta protej ata pentru persoane cu
-HCL Bucium nr.54131.08 2017 privind apr
aparatului de specialitate al Primarului comune
-HCL Bucium nr 59126.09.2017 referitoare la aprobarea modificarii HCL nr.54l2ol7
privind Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Bucium, jud.Alba,
In conformitate cu prevederile.
- Anexa 1 art.l alin.(1) si alin.(2) dinH.G. tr.867 din14 octombrie 2015 (xactualizatd*)
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum gi a regulamentelor-cadru de
organizare gi funclionare a serviciilor sociale;
-art.40 din Legea nr.5312003-Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare

-Legii

nr.

A pentru elaborarea actelor

normative, repu

- Legii nr
ersonalului contractual din
autoritatile si institutiile oublice:
-art.36,alin. (2) lit. a), ale alin. (3) lit. b),art,77 si ale art.81 alin{2) lit.e) dinLegeanr.
21512001privind adrninistralia publicd local6, republicatd, cu modific6rile gi completarile
ulterioare;
ln temeiul dispoziliilor arL.45 alin.(1) 9i art. 115 afin. (1) lit. b) din Legea nr. ZI5l2O07
a administra{iei publice locale, republicatd cu modificaiile gi completirile ulterioare, emit
urmatoarea
HoTARARE

Art 1 Se aproba Regulamentul cadru de otganizare !i functionare a serviciului social cu
cazare'."Locuinta protejata pentru persoane cu handicpp Bucium", conform Anexei nr. 1.
parte integrantd din prezenta hotbrire,
Art.2 Prezentul Regulament de organizare qi fun(lionare va fi adus la cunogtinld, sub
semndturi, beneficiarilor si personalului contractual din cadrul compar-timentului "Locuinta
protejata pentru persoane cu handicap Bucium", al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bucium .
Art.3 Prezenta hotirire se comunic[, prin intermedirll secretarului comunei Bucium. in
termenul prevdzut de lege:
- Instituliei Prefectului - judelul Alba;
- Primarului comunei Bucium:
- compartimentului "Locuinta protejata pentru persofne cu handicap Bucium";
- Se aduce la cunoqtinfb publicb prin afiqare la sediul primlriei.
1,rr.4. Hot[rirea a fost adoptat[ de Consiliul Lopal al comunei Bucium in gedinld
extraordinard , respectiv cu un numir de voturi 9 ,,p{ntru" 0 ,,impotriv6" qi 0 ,,abfineri",
din 9 consilieri prezenli, din totalul de 11 consilieri validati (absenti:David-Cenariu ViorelGheorghe, Colda Daniel-Dumitru).

Preqedinte de gedin1b,

Consilier
Marian Ispas
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Secretarul comunei,
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