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HOTĂRÂREA Nr. 39
din 31.03.2009
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public de asistenţă socială şi aprobarea Codului Etic a personalului care oferă
servicii de asistenţă socială
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2009,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5444/2009
 referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul primăriei
nr.5433/24.03.2009
 prevederile Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 Prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.21/28.03.2003 privind
înfiinţarea Serviciului public local în subordinea Consiliului local Nădlac şi de
aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
 Prevederile art.36(2) lit.d şi art.36(6) lit.a pct.2 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină
 avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport.
În temeiul art. 45 (2), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public de Asistenţă Socială Nădlac, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Denumirea Serviciul Public local de Asistenţă Socială (SPLAS) se va folosi
ca şi Serviciu Public de Asistenţă socială (SPAS).
Art.3. Se aprobă Codul etic a personalului care oferă servicii de asistenţă
socială, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa la HCL
nr.21/28.03.2003, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public Local de Asistenţă Socială.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului asistenţă socială din cadrul primăriei
 compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios .
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează pentru legalitate
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