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Nr. 45  din  08.09.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de Asistenţă Socială si Autoritate Tutelară din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Tiream 
 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

45/08.09.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

45/08.09.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 
Analizând prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului 
de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară constituit la nivelul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tiream, menţionând că în sfera de autoritate a 
Consiliului Local se regăseşte faptul că acesta are atribuţii privind unitatea 
administrativ- teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al primarului. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date 

prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau central; 
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(l) din Hotărârea de Guvern nr. 

797/2017 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a primăriei comunei 
Tiream elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.292/2011- 
Legea asistenţei sociale, şi în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel national; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. "a", art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 
alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1. - Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară constituit la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare prin compartimentele de specialitate;  

           Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, D.G.A.S.P.C. Satu Mare, 

Compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate tutelară, se publică pe  site-ul : 

www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 08.09.2022 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                         Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 

 

mailto:primaria@tiream.ro
http://www.tiream.ro/


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

Nr. 45 din 08.09.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de Asistenţă Socială si Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream 

 

             Compartimentul de asistenţă socială și autoritate tutelară este structura 

specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de 

specialitate al primarului, denumit în continuare compartiment, cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 

sau comunităţi aflate în nevoie socială; 

Având în vedere obligaţia comunei Tiream de a elabora şi aproba 

regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Aistenţă socială 

și Autoritate tutelară, conform prevederilor legislative în vigoare; 

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (l) din Hotărârea de Guvern nr. 

797/2017 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a primăriei comunei 

Tiream elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 292/2011- 

Legea asistenţei sociale, şi în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel naţional; 

Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţiile legale şi pentru a 

facilita luarea unor hotărâri la nivel local, se impune aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate 

Tutelară organizat la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezentul referat de aprobare. 

Prezentul referat de aprobare a fost întocmit cu respectarea prevederilor: 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

- Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările completările 

ulterioare]” 
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Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de Asistenţă Socială si Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream. 

  
Tiream, la 08.09.2022 

 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 45 din 08.09.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de Asistenţă Socială si Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream 
 

 

 

 

În baza prevederilor art. 129, alin. (1) lit. "a", alin. (3) Ut. "c", art. 139 alin. 

(1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prevederi care reglementează atribuţiile consiliului local cu privire la 

aprobarea, în condiţiile legii, la propunerea primarului, a organizării aparatului de 

specialitate al primarului; 

La iniţiativa Primarului comunei Tiream, având în vedere referatul de 

aprobare al iniţiatorului, precum şi proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea 

adoptării unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară 

constituit la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream; 

Compartimentul de asistenţă socială și autoritate tutelară este structura 

specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de 

specialitate al primarului, denumit în continuare compartiment, cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 

sau comunităţi aflate în nevoie socială; 

Având în vedere obligaţia comunei Tiream de a elabora şi aproba 

regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de aistenţă socială și 

autoritate tutelară, conform prevederilor legislative în vigoare; 

Luând în considerare prevederile art. 6 alin.(l) din Hotărârea de Guvern nr. 

797/2017 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a primăriei 

comunei Tiream elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 
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292/2011-Legea asistenţei sociale, şi în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel 

naţional;  

Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii legale şi pentru a facilita luarea 

unor hotărâri la nivel local, se impune aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară 

constituit la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate. 

          Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul prevederilor legale supunem dezbaterii 

plenului Consiliului Local al Comunei Tiream proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de 

Asistenţă Socială si Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tiream. 

 

 

Tiream, la 08.09.2022 

 

 

 

Compartiment Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară, 

Consilier - Freund Agneta-Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. F.A 
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