
                                                  R O M Â N I A                                                        

 JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA MÂNZĂLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI 

 
 

   H O T Ă R Â R E  

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
al compartimentului de „Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară  „ organizat la nivelul 

 comunei Mânzălești , judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în ședință ordinară ;  
 
 
           Având în vedere :  

      - referatul de aprobare al domnului  primar Moldoveanu Viorel, înregistrat 

 sub nr. 190 din 22.06.2021  ;  

      - raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială și autoritate tutelară  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  înregistrat la nr. 191 din 22.06.2021; 

      -  avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr.192 din 

22.06.2021; 

      - avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Mânzălești , judeţul Buzău; 

    În conformitate cu : 

      - prevederile adresei nr.12028/2017 comunicată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Buzău ; 

      - prevederile art.6 din Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă soacială 

şi a structurii orientative de personal ; 

     -  prevederile Legii asistenţei soaciale nr.292/2011 , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

     -  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

     -  prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

     - prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap grav , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

     - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 



     - prevederile art. 7 alin (2) din Codul civil , republicat , cu modificările şi completările 

ulterioare ;  

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin (7) lit. ,, b,, , art.139 alin (1) ,art.196 alin. (1) 

lit.a și art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare .  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
       Art.1  (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de 

„Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară „ din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mânzălești , judeţul Buzău , conform anexei nr.1. 

          (2) Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul UAT 

Comuna Mânzălești județul Buzău , conform anexei nr. 2. 

          (3) Se aprobă Cartea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, conform anexei 

nr. 3. 

         (4) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .  

       Art.2   Compartimentul de asistenţă socială și autoritate tutelară  va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri  . 

      Art.3    Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevedere 

contrară acesteia . 

      Art.4  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

instituţiilor interesate .(Institutiei Prefectului – Judeţul Buzău , Primarului comunei Mânzălești, 

compartiment asistenţă soacială și autoritate tutelară  , publicare pe situ-ul instituţiei). 

 

 

           Președinte de Ședință                                         Contrasemnează   
                Consilier local ,                                            Secretar General al Comunei   
             Lalu Tiberiu Ionuț                                             Iancu Viorica Raimonda 
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Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în şedinţa  ordinară 

din data  de 30.06.2021  cu respectarea prevederilor  art.139 alin.(1) din  OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 
0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi  
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