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HOTĂRÂREA NR. 66 

 
      din 29 octombrie 2015 

  
 

privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 

 ,,Centrului de Îngrijire Medico-Social Niraj” 

 

 

Consilul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 12 

din 25 februarie 2004, prin care s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj în 

subordinea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 

25 octombrie 2006, prin care s-a aprobat statul de funcţii şi Organigrama Centrului de Îngrijire 

Medico – Social Niraj şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică 

locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17 din 6 martie 2000, privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, Hotărârii de Guvern nr. 539 din 9 iunie 2005, pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 36 alin. (2) 

litera “d”, alin. (6) litera “a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al “Centrului de Îngrijire Medico – Social 

Niraj”, în conformitate cu anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei “Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj”, în 

conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Directoarea şi personalul “Centrului de 

Îngrijire Medico – Social Niraj”. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Directoarei “Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj” şi la cunoştinţă 

publică. 

 

            Preşedinte de şedinţă                        Contrasemnează 
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