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HOTĂRÂREA NR.132

Din 29 septembrie 2017
privind modificarea organigramei, a statului de funcţii

şi a numărului
aparţin Direcţiei Asistenţă Socială Buftea

de personal ce

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

•Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială Buftea;
•Hotărârea Consiliului local nr. 5/29.01.201 O privind organizarea Asistenţei
Sociale din compartiment fără personalitate juridică în subordinea Primarului
oraşului Buftea, în Direcţia Asistenţă Socială, direcţie cu personalitate juridică
în subordinea Primarului oraşului Buftea, aprobarea organigramei, a statului de
funcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Consiliului local nr. 33/29.03.2013, nr. 159/28.12.2015 referitor la
modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de
personal al Direcţiei Asistenţă Socială;
•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, Avizul Comisiei pentru Activităţi
Economice şi Financiare şi Avizul Comisiei Pentru Muncă şi Protecţie Socială;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a), coroborat cu alin.
(3) lit.(b) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 15312017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.292/2011 a asistenţei
sociale;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. (a) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului
de personal al Direcţiei Asistenţă Socială, în sensul înfiinţării Compartimentului tehnicadministrativ şi a unui post de şofer în cadrt.Jl acestuia, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Direcţia Asistenţă Socială Buftea va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, Direcţiei Asistenţă Socială Buftea şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov.
Contrasemnează,
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