
 

     HOTĂRÂREA nr.26/2013 
privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială la nivelul comunei Dochia 

  
       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 mai 2013, 

                 Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind 
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială la nivelul comunei Dochia, precum şi referatul nr.2570/2013 întocmit 
de compartimentul asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi 
secretarul comunei Dochia; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, precum 
şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia;  
                 În baza art.113 alin.(4) din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, ale art.11 alin.(4) din O.G. nr.68/2003-privind 
serviciile sociale şi ale H.G. nr.1024/2004-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003-
privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale; Legii nr.273/2006-privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 383 din  6 iunie 2005-pentru aprobarea 
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori; 
Ordinul nr. 24 din  4 martie 2004-pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;Legii nr.52/2003-privind 
transparenta decizionala in administratia publica;  
                 În temeiul art.36, alin.(6) lit.”a” pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială la nivelul comunei Dochia, fără personalitate juridică, cu 
regim de compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, finanţat integral de la 
bugetul local al comunei Dochia, conform statului nominal de personal, Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 
 
Art.2 Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Asistenţă Socială, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
 
Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială, conform anexei nr.3 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi compartimentul asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Dochia, 21 mai 2013 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Berea Constantin                                                                          Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


