
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
' E-mail: contact@primariabuftea.ro 

Web: www ro 

HOTĂRÂREA NR. 33 
Din 29 Martie 2013 

privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi 
a numărului de personal ce aparţin Direcţi ei de Asistenţă Socială 

din cadrul Consiliului Local Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşu lui Buftea; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul D irecţie i de 
Asistenţă Socială; 

• Adresa nr. 854/19.02.2013 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov, 
înregistrată la registratura Primăriei oraşului Buftea cu nr. 2435/21.02.2013; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi Avizul Comisiei pentru Activităţi 
Economice şi Financiare; 
Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare ; 
Prevederile Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii , grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar; 
Prevederile art. 2 alin.1) lit. b) şi ale art. 21 din Ordonanţa de Urgenţă nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul comun MS/MECTS nr.1668/5298/2012 pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor ş i elevilor din unităţile de 
învâţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenţei 

medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viată sănătos ; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. 'a), coroborat cu alin . (3) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, repub licată , cu modificări le şi 
completă riie ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 53/2003 (r1) - Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, ' 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea organigramei Di recţiei de As istenţă 
Socială din cadrul Consiliului Local Buftea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 



Art. 2. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de personal al Di recţie i de Asistenţă 
Social ă din cadrul Consiliului Local Buftea, conform Anexei nr. 2, care face parte i ntegrantă 
din prezenta hotărâre . 

Art. 3. începând cu data prezentei hotărâri , îşi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 

Art. 4. Direcţia de As istenţă Socia lă din cadrul Consil iu lui Local Buftea, va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotă râr i prin serviciile de specialitate. 

Art. 5. Secretarul o raşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotă râri ş i comunicarea acesteia Primarului oraşu lui Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplin ire, Direcţie i de Asistenţă Soc i a l ă ş i 
In stituţie i Prefectului judeţu lui Ilfov. 

Contrasemnează , 

SE~T~R 
GHEORGH~A CAMELIA 
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