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                                 HOTARAREA nr. 99 

Din 28.09.2021 

    

-privind aprobarea statului de functii si organigramei Cantinei Sociale a Orasului Rupea  

 

           Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 

28.09.2021 

     Avand in vedere:  

- Raportul de specialitate al doamnei Balan Alexandra , asistent social in Cadrul SPAS 

Rupea, prin care se propune  aprobarea Organigramei, Statului de functii , si a 

Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de zi ,, Cantina de ajutor 

social" unitate publică de asistenţă socială de interes local, care funcţionează în baza 

Legii 208/1997, fara personalitate juridica, 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor, art. 129, alin. 2, lit. “c” art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, ale 

art. precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 – Se aproba Statul de Functii pentru serviciul de zi ,, Cantina de ajutor social" 

unitate publică de asistenţă socială de interes local fara personalitate juridica, 

conform anexei nr. 1 care face  parte in prezenta hotarare.  

 

Art. 2 - Se aproba Organigrama serviciului de zi ,, Cantina de ajutor social" unitate 

publică de asistenţă socială de interes local fara personalitate juridica conform anexei  nr. 2 

care face  parte in prezenta hotarare.  

 

Art. 3 – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de zi ,, 

Cantina de ajutor social" unitate publică de asistenţă socială de interes local fara personalitate 

juridica,  conform anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotarare.  

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA    

Cocora Sebastian Flavius                                                                Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   12 3 12 - - 
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