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
iunie 2022, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20205/16.06.2022, 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. 20232/16.06.2022, 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;
▪ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 18633/2022;
▪ 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 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 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;
▪ Prevederile Ordinului nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale
a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din
instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a
colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
▪ 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 01.07.2022 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 Asistență
Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Birou Contencios-Juridic
Direcția Economică
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
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13 iulie 2022
X
X

X
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
Ca urmare a adresei nr. 18633/2022 emisa de Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
prin care se comunica necesitatea reglarii unor erori in statul de functii si anume: identificarea
clasei si a studiilor pentru functiile publice de conducere, schimbarea numelui ca urmare a
casatoriei – sectiunea XI, rubrica 3 din stat si verificarea prerogativelor de functie publica in raport
cu Codul Administrativ, au fost remediate si expuse in Anexa 2 la prezentul raport.
Incepand cu data de 01.07.2022, propunem modificarea Organigramei si a Ștatului de
funcții publice, de funcții dupa cum urmeaza:
IIn cadrul Serviciul economico-financiar si administrativ :
- Se transfera postul contractual de casier, ocupat de d-na Dumitrache Doinita in
cadrul Biroului de Servicii comunitare;
- Postul contractual vacant de Referent, gradul II se tranforma in Referent, gradul
IA
IIÎn cadrul Biroului de Servicii comunitare:
- Postul contractual vacant de Inspector specialitate , gradul I, se transforma in
Inspector specialitate, gradul IA.
- Se transfera postul contractual de casier si se trasforma in referent IA, atributiile
de casier fiind preluate de Toader Mihaela Roxana din cadrul Serviciului
economic-financiar si administrativ
III- În cadrul centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down « Sfanta Maria »:
- Se infiinteaza un post contractual de psiholog practicant ;
IV – In cadrul Centrului rezidential de Reintegrare/Reintegrare sociala pentru persoane fara
adapost « Sfanta Maria »
- Se infiinteaza doua posturi contractuale de psiholog practicant
V- In cadrul Cantinei de Ajutor Social
- Se infinteaza un post contractual de manipulant marfuri.
Suma necesara pentru infiintarea celor 4 posturi este de 25.054 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 Socială Târgoviște
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre:
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre:
Director executiv – jr. Marcela IORDACHE
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Direcția de Asistență Socială, instituție de interes public subordonată Consiliului Local al
municipiului Târgoviște, este specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi
aflate în nevoie socială. În vederea îndeplinirii prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu
modificările și completările ulterioare, a H.G nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor/birourilor publice de asistență și a structurii orientative de personal.
Avand in vedere:
Ca urmare a adresei nr. 18633/2022 emisa de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, prin
care se comunica necesitatea reglarii unor erori in statul de functii si anume: identificarea clasei si a
studiilor pentru functiile publice de conducere, schimbarea numelui ca urmare a casatoriei – sectiunea
XI, rubrica 3 din stat si verificarea prerogativelor de functie publica in raport cu Codul Administrativ.
Aspectele sesizate au fost remediate si sunt detaliate in Anexa 2 la prezentul raport.
Incepand cu data de 01.07.2022, propunem modificarea Organigramei si a Ștatului de funcții
publice, de funcții dupa cum urmeaza:
IIIIn cadrul Serviciul economico-financiar si administrativ :
- Se transfera postul contractual de casier, ocupat de d-na Dumitrache Doinita in cadrul
Biroului de Servicii comunitare;
- Postul contractual vacant de Referent, gradul II se tranforma in Referent, gradul IA
IV-

În cadrul Biroului de Servicii comunitare:
- Postul contractual vacant de Inspector specialitate , gradul I, se transforma in Inspector
specialitate, gradul IA.
- Se transfera postul contractual de casier si se trasforma in referent IA, atributiile de
casier fiind preluate de Toader Mihaela Roxana din cadrul Serviciului economicfinanciar si administrativ

III- În cadrul centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down « Sfanta Maria »:
- Se infiinteaza un post contractual de psiholog practicant ;
IV – In cadrul Centrului rezidential de Reintegrare/Reintegrare sociala pentru persoane fara adapost
« Sfanta Maria »
- Se infiinteaza doua posturi contractuale de psiholog practicant

V- In cadrul Cantinei de Ajutor Social
- Se infiInteaza un post contractual de manipulant marfuri.
Suma necesara pentru infiintarea celor 4 posturi este de 25.054 lei/luna.
4. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre:
• art. 9 din Anexa 2 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență
socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, HG nr. 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă social şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• anexa 1 a 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;
• art. 129, 366, 367, 382 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Baza legală a proiectului de hotărâre
✓
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;
✓
HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă social şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
✓
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
✓
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
✓
Hotărârea nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
✓
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;
✓
Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
✓
Hotararea nr. 286 din 23 martie 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 modificarile si completarile ulterioare;
✓
Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
✓
Hotărârea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
✓
Ordinul 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
✓
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de
zi destinate copiilor
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.
5.298/1.668/2011, precum și pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.
653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților:
✓
Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
✓
6. Propunerea compartimentului de specialitate

Incepand cu data de 01.07.2022 se propune modificarea Organigramei si a Statului de funcții
din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște (organigrama – anexa 1, statul de functii - anexa 2).
7. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare
Direcția de asistență socială este instituția publică specializată în administrarea și acordarea
beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor și orașelor, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
- Transfer de la bugetul de stat
- Bugetul local
- Contributia lunara a beneficiarilor/reprezentanti legali
- Sponsorizari/donatii alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii

VICEPRIMAR,
prof. Monica Cezarina ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.dr.Silviana Ecaterina MARIN

BIROUL JURIDIC,
jr. Elena EPURESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Marcela IORDACHE

SEF SERVICIU ECONOMIC,
ec. Ionela Constanta BADEA

SEF SERVICIU,
jr. Marian Ana Maria

Serviciul Resurse Umane,
jr. Zepesi Teodora

Compartimentul juridic,
jr. Nica Cristina

