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   H O T Ă R Â R E A nr.34/2021 
privind aprobarea înființării postului de natură contractuală 

asistent social la Serviciul Public de Asistență Socială  
 
 

 
Consiliul Local Ciumani , 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.33 /2021 privind aprobarea înființării 
postului de natură contractuală asistent social la Serviciul Public de Asistență Socială , luând 
act de Referatul de aprobare nr.33  /2021 a primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd; 

- Văzând raportul de specialitate nr. 33 /2021 înaintat de secretarul general al Comunei 
Ciumani din care reiese faptul că ]nfiinárea postului se incadrează în prevederile legii , 
respectiv văzând Avizul consultativ favorabil nr. 33  /2021 al comisiei pentru  activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia 
copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină, 

Luând în considerare prevederile: 
- Art.540 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Art.III alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
 Ordinului Prefectului Județului Harghita nr.140/2021 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru anul 2021,la nivelul unităților administrativ-teritoriale din 
județ; 

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 20/2021 privind aprobarea bugetului 

consolidat a comunei Ciumani pentru anul 2021; 
 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.9/2021 privind aprobarea modificării 

organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Ciumani  

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.35/2014 privind organizarea și funcționarea 
Centrului social din comuna Ciumani, 

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Art.4 alin.(2) litera b) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa 
socială şi a structurii orientative de personal, 

- Art.122 alin.(2) din Legea nr.292/2011 , Legea asistenței sociale cu modificările și 

completările ulterioare, 
- Adresa nr.2340/DPSS/23.12.2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire 

la asigurarea asistenței sociale în fiecare unitate administrativ teritorială, astfel încât 
cetățenii să aibă acces cel puțin la serviciile de suport pentru asigurarea nevoilor de 
bază, 

- Decizia nr.1634/26.09.2014 al Ministerului Muncii , Familiei, Protecției sociale privind 
acreditarea serviciilor sociale ale Primăriei comunei Ciumani și Certificatul de 
acreditare seria AF nr.001710 din 2014.09.26 



Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.1565 /2021, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art.139 alin.(1), art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

 

 
H O T Ă R E Ş T E: 

 

 
 
      Art 1. (1)Se aprobă înființarea postului de natură contractuală asistent social, treapta 

de competență specialist, cu studii superioare, gradația corespunzătoare tranșei de 
vechime 3 la Serviciul Public de Asistență Socială – Centrul social al comunei Ciumani. 

(2) Salariul de bază lunar al postului va fi de 3910 lei. 
        Art. 2. În urma înființării postului prevăzut în Art.1,se modifică organigrama și statul 
de funcții al aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciumani conform anexelor nr.1 

și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Ciumani. 
       Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei se comunică 
Primarului,  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea exercitării controlului 

legalității și se aduce la cunoștință publică prin afișare. 
 

 

 

 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează pentru legalitate 
          Gergely József                                      Secretar  general: Balogh Zita 
 
 

 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de  
22 iunie  2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


