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                  R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 14/31 ianuarie 2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei 

drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul  
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău  

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

sub numărul 8588/30 decembrie 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat cu numărul 8589/30 decembrie 2019; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 614/27 ianuarie 2020; 

- prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011; 

- prevederile Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

- prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii nr. 2126/2014 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a 

copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 

serviciile sociale acordate în comunitate, serviciilor acordate în sitem integrat și 

cantinelor sociale. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de 

Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, prevăzut în anexa nr. 1. 
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(2) Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul UAT Comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, pevăzut în anexa nr. 2. 

(3) Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, prevăzută în anexa nr. 3. 

(4) Anexele 1 – 3 fac parte din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează inspectorul 

cu atribuții de asistență socială din cadrul Compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al Primarului. 

Art.3 Orice hotărâre anterioară contrară își încetează aplicabilitatea la data adoptării 

prezentei. 

Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, Compartimentului asistență 

socială și autoritate tutelară, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija 

secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
   

          PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,                              
           Consilier local,            Secretar general UAT,                    
          Claudiu – Marius CIUFU                      Corina CAZACU    

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 31 ianuarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 cu un număr de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


