
             AVIZAT DE LEGALITATE, 

      SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii 

 ale Direcției de Asistență Socială 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16980/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16981/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 

servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind 

personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară 

activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 



serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și  completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale,; 

▪ Prevederile H.G. 324/2019 privind Normele metodologice privind organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, din 

23.05.2019; 

▪ Prevederile H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 

servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind 

personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară 

activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

▪ Prevederile OUG 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu 

modificările și   completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 
▪ Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului 

şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 366, 367 și 382 din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare;   

  În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 

și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu 01.06.2022 se aprobă modificarea organigramei și a statului de 

funcţii ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Asitență 

Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                    INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

          Red. D.I. 

 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  17 iunie 2022 

Birou Contencios-Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 



                                                                                   APROBAT, 

                                                                       PRIMARUL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                         jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 Referat  

privind modificarea  Organigramei si a Statului de funcții  

din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște 

                 

                      Avand in vedere: 

• art. 4 alin 1 din HG 324/2019 privind Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, din 23.05.2019: (1) Autorităţile administraţiei 

publice locale sunt responsabile de asigurarea cu servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, 

în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau 

social, în condiţiile prezentelor norme metodologice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, şi în limitele resurselor umane şi 

financiare existente. 

• Art. 14 din OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara: Autorităţile deliberative ale 

administraţiei publice locale, la propunerea autorităţilor executive, pot aproba suplimentarea din 

veniturile proprii ale bugetelor locale a finanţării cheltuielilor de personal pentru categoriile prevăzute la 

art. 8 alin. (2) şi pot aproba angajarea şi a altor categorii de personal care furnizează, potrivit legii, servicii 

medicale, sociale şi, după caz, educaţionale, cu asigurarea finanţării cheltuielilor acestora din bugetul local 

respectiv. 

• Art 4 litera a din Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 

acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de 

asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară: Pentru 

a răspunde nevoilor beneficiarilor, cât şi pentru a se asigura un minimum de calitate asistenţei medicale 

comunitare, normarea personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară se 

realizează potrivit următoarelor normative de personal: a) un asistent medical comunitar la 500 de 

persoane asistate; 

• Art. 8, 11 si 12, Anexa 1 din HG nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

             Incepand cu data de 01.06.2022, propunem modificarea Organigramei si a Ștatului de funcții prin 

infiintarea unor functii contractuale si mutarea unor functii in interiorul directiei, pentru desfasurarea in 

bune conditii a activitatii Directiei de Asistenta Sociala: 

 

I- In cadrul Serviciul de Asistenta Comunitara si Proiecte: 

- Se infiinteaza 4 posturi contractuale de asistenti medicali comunitari; 

II- În cadrul Compartimentului Pază: 

- Se infiinteaza 5 posturi contractuale de paznic; 

III-  În cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului si Familiei: 

https://lege5.ro/App/Document/ge2tcojqga2q/ordonanta-de-urgenta-nr-18-2017-privind-asistenta-medicala-comunitara?d=2022-05-19
https://lege5.ro/App/Document/ge2tcojqga2q/ordonanta-de-urgenta-nr-18-2017-privind-asistenta-medicala-comunitara?d=2022-05-19
https://lege5.ro/App/Document/ge3domrvg4za/legea-nr-180-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-18-2017-privind-asistenta-medicala-comunitara?d=2022-05-19
https://lege5.ro/App/Document/ge2tcojqga2q/ordonanta-de-urgenta-nr-18-2017-privind-asistenta-medicala-comunitara?pid=191951667&d=2022-05-19#p-191951667


- Functia de psiholog vacanta din cadrul Centrului rezidential de Reintegrare/Reintegrare 

sociala pentru persoane fara adapost « Sfanta Maria » se muta definitiv in cadrul Seviciului de 

Asistenta Sociala a Copilului si Familiei ; 

    IV – In cadrul Centrului rezidential de Reintegrare/Reintegrare sociala pentru persoane fara 

adapost « Sfanta Maria » 

- Se infiinteaza 3 posturi contractuale de infirmier 

       V -   În cadrul Centrului Arlechino: 

- Se infiinteaza un post contractual de ingrijitor curatenie. 

Suma necesara pentru infiintarea celor 13 posturi este de 57664 lei/luna. 

                                                                        

 

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               APROBAT, 

                                                                       PRIMARUL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                         jr. Daniel - Cristian STAN 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind modificarea  Organigramei si a Statului de funcții  

din cadrul Direcției de Asistență  

 

Avand in vedere: 

• art. 4 alin 1 din HG 324/2019 privind Normele metodologice privind organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, din 

23.05.2019: (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de 

asigurarea cu servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, în special a 

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, 

economic sau social, în condiţiile prezentelor norme metodologice şi ale Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2017, şi în limitele resurselor umane şi financiare existente. 

• Art. 14 din OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara: Autorităţile 

deliberative ale administraţiei publice locale, la propunerea autorităţilor executive, 

pot aproba suplimentarea din veniturile proprii ale bugetelor locale a finanţării 

cheltuielilor de personal pentru categoriile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi pot aproba 

angajarea şi a altor categorii de personal care furnizează, potrivit legii, servicii 

medicale, sociale şi, după caz, educaţionale, cu asigurarea finanţării cheltuielilor 

acestora din bugetul local respectiv. 

• Art 4 litera a din Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an 

pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative 

privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care 

desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară: Pentru a răspunde nevoilor 

beneficiarilor, cât şi pentru a se asigura un minimum de calitate asistenţei medicale 

comunitare, normarea personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală 

comunitară se realizează potrivit următoarelor normative de personal: a) un asistent 

medical comunitar la 500 de persoane asistate; 

• Art. 8, 11 si 12, Anexa 1 din HG nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 



             Incepand cu data de 01.06.2022, propunem modificarea Organigramei si a 

Ștatului de funcții prin infiintarea unor functii contractuale si mutarea unor functii in 

interiorul directiei, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Directiei de Asistenta 

Sociala: 

 

IV- In cadrul Serviciul de Asistenta Comunitara si Proiecte: 

- Se infiinteaza 4 posturi contractuale de asistenti medicali comunitari; 

V- În cadrul Compartimentului Pază: 

- Se infiinteaza 5 posturi contractuale de paznic; 

VI-  În cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului si Familiei: 

- Functia de psiholog vacanta din cadrul Centrului rezidential de 

Reintegrare/Reintegrare sociala pentru persoane fara adapost « Sfanta 

Maria » se muta definitiv in cadrul Seviciului de Asistenta Sociala a 

Copilului si Familiei ; 

    IV – In cadrul Centrului rezidential de Reintegrare/Reintegrare sociala pentru persoane 

fara adapost « Sfanta Maria » 

- Se infiinteaza 3 posturi contractuale de infirmier 

       V -   În cadrul Centrului Arlechino: 

- Se infiinteaza un post contractual de ingrijitor curatenie. 

Suma necesara pentru infiintarea celor 13 posturi este de 57664 lei/luna. 

                                                                        

 

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

 


