
                                                                   AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

           jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Târgovişte și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a 

lunii februarie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6249/19.02.2021, 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. 6250/19.02.2021, 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 Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

fonduri publice, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Anexei 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal; 

▪ Prevederile HCL nr. 135/28.05.2020 privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială; 

▪ Adresa ANFP nr. 19485/2020; 

▪ Prevederile HCL nr. 289/24.12.2020 privind aprobarea numărului posturilor 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de 

indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială, pentru anul 2021 ; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte;             

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) şi alin. 7 lit. b), art. 518, 

art. 610 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 



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

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu data de 01.03.2021 se aprobă reorganizarea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Târgovişte. 

Art. 2 Începând cu data de 01.03.2021 se aprobă organigrama, statul de funcţii 

și regulamentul de organizare și funcționare prevăzute în anexele 1, 2 și 3 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 

 

                                            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 

  19 februarie 2021 

Direcția de Asistență Socială X  

Direcția Economică X  

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3  X  

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5  X  

 

 

 

 



Nr.______/____________ 
 Aprobat, 
  Primar, 
 jr. Daniel Cristian Stan 
 

REFERAT, 
 

Avand in vedere: 

- Art. 518 din Codul Administrativ – OUG 57/2019, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

ARTICOLUL 518 - Reorganizarea autorității sau instituției publice 

(1) În caz de reorganizare a activității autorității sau instituției publice, funcționarii publici vor fi 

numiți în noile funcții publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri: 

a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%; 

b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment; 

c) este schimbată denumirea funcției publice fără modificarea în proporție de peste 50% a 

atribuțiilor aferente funcției publice; 

d) intervin modificări în structura compartimentului. 

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: 

a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public; 

b) îndeplinirea condițiilor specifice stabilite pentru funcția publică; 

c) să fi desfășurat activități similare. 

….. 

 (6) Reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc în situații temeinic justificate 

cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepția situației în care intervin 

modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora. 

(7) În cazul în care reorganizarea activității autorității sau instituției publice determină reducerea 

posturilor, autoritatea sau instituția publică nu poate înființa posturi similare celor desființate 

pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. 

• Anexa 2 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială 

organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor la HG 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; 

• Legea 292/2011 – legea asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 

• HCL nr. 289/24.12.2020 privind aprobarea numarului posturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii acordate persoanelor cu 

handicap grav, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2021 (320 posturi 

asistenti personali si 900 indemnizatii lunare). 

                Astfel, prin raportul de specialitate ce va fi intocmit, se propune, ca incepand cu data de 
01.03.2021, modificarea organigramei (Anexa nr. 1), a statului de functii (Anexa nr. 2), a 
Regulamentului de Organizare si Functionare (Anexa nr. 3) . 
 
 

Director executiv, 
jr. Iordache Marcela 

 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971687&d=2021-02-15#p-291971687


 
Nr.______/____________ 
 Aprobat, 
 Primar, 
 jr. Daniel Cristian Stan 
 
 

Raport de specialitate 
Privind reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste si aprobarea organigramei, 

statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare  
 
 

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare: 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului: 

jr. Iordache Marcela – director executiv 

3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de hotarare: 

Avand in vedere: 

- art. 518 din Codul Administrativ – OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare 

ARTICOLUL 518 - Reorganizarea autorității sau instituției publice 

(1) În caz de reorganizare a activității autorității sau instituției publice, funcționarii publici vor fi 

numiți în noile funcții publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri: 

a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%; 

b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment; 

c) este schimbată denumirea funcției publice fără modificarea în proporție de peste 50% a 

atribuțiilor aferente funcției publice; 

d) intervin modificări în structura compartimentului. 

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: 

a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public; 

b) îndeplinirea condițiilor specifice stabilite pentru funcția publică; 

c) să fi desfășurat activități similare. 

….. 

 (6) Reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc în situații temeinic justificate 

cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepția situației în care intervin 

modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora. 

(7) În cazul în care reorganizarea activității autorității sau instituției publice determină reducerea 

posturilor, autoritatea sau instituția publică nu poate înființa posturi similare celor desființate 

pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. 

• Anexa 2 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al direcţiilor de asistenţă 

socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor la HG 

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; 

• Legea 292/2011 – legea asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 

• HCL nr. 289/24.12.2020 privind aprobarea numarului posturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii acordate persoanelor cu 

handicap grav, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2021 (320 posturi 

asistenti personali si 900 indemnizatii lunare). 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971687&d=2021-02-15#p-291971687


4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):  

                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,  cu modificările și completările ulterioare, în urma analizei și a 
propunerilor șefilor de servicii, se impune reorganizarea aparatului propriu al institutiei, sub 
aspectul redenumirii unor compartimente și al numărului de personal repartizat în cadrul 
fiecăruia. Pentru anul 2021, propunem aprobarea Organigramei, a Statului de funcții publice, 
contractuale, cu un număr de 856 posturi : 

                        Având în vedere cele mentionate anterior, raspunsul nr. 19485/2020 al Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Târgoviște din județul Dâmbovița nr. 135/2020, analiza posturilor vacante existente la acest 
moment in cadrul directiei, propunem urmatoarele modificari: 
 
                      Corecția denumirii din statul de funcții a următoarelor funcții de consilier achizitii 
publice, art. 610 alin. (1) și Listei cuprinzând funcțiile publice - Anexa nr. 5, pct. I, lit. C, subpct. 1 
din Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare. punctele 1 și 2, cap. IX Birou 
Achiziții pct. 2,3,4,5,6. 
 

I- În cadrul Serviciului Resurse Umane: 
- Desfiintarea a trei funcții publice vacante din care două de consilier, clasa .I, grad 

superior (ID:543034 și ID: 543035) și un post de referent, clasa III, grad superior 
(ID: 543041),  cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

- Mutarea unui post contractual vacant de Asistent pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Elena în cadrul 
Serviciului Resurse umane- Comp. Relația cu publicul și transformarea acestuia în 
Inspector specialitate, debutant. 
 

II- În cadrul Serviciului Evaluare , Monitorizare și Analiză Statistică  

• Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior (ID: 
543097) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

III-  Biroul Proiecte se transformă în Compartiment Proiecte ca urmare a reorganizării 
activității cu respectarea art. 518  alin (1) din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Desfințarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad debutant 
(ID:546984) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Desfințarea unei funcții publice vacante de șef birou, grad II, (ID:543062) cu 
respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare. 



 
IV- Serviciul Economico- Financiar 

• Desfiintarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior 
(ID:543050) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

V- În cadrul Serviciului de Evidență și plăți Beneficii de Asistenta Socială  

• Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior (ID: 
543088) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

VI- În cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului și Familei 

• Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior (ID: 
543109) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Desființatea unui post vacant de mediator sanitar. 
 

VII- În cadrul Serviciului de Asistență Socială a Adultului 

• Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior (ID: 
543126) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

VIII- În cadrul Biroului Îngrijire la Domiciliu 

• Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad superior 
(ID:543136) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ 
cu modificările și completările ulterioare. 

• Desfiintarea unui post vacant de ingrijitor batrani la domiciliu.  

 

IX- În cadrul Compartiment Crese-Gestiune Bunuri si Mijloace fixe se desfiinteaza un post 
vacant de medic și un post vacant de coordonator personal de specialitate. 

X-  În cadrul Compartimentului de pază se desfințează un post vacant de paznic. 
 

XI- În cadrul Centrului de zi pentru copii cu Autism si Sindrom Down se desființează un 
post contractual vacant de lucrator social, studii SSD. 

 

 
XII- În cadrul Centrului Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele 

violentei domestice “IMPREUNA VOM REUSI” se desființează un post contractual 
vacant de lucrător social , studii M. 
 

XIII- Din cadrul Clubului Pensionarilor nr. 1 se transferă un post de asistent medical 
principal în cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/Reintegrare Socială a 
Persoanelor Fără Adapost Sf. Maria 

 

 
XIV-  În cadrul Compartiment Educație timpurie- Creșe se desființează un post vacant de 

coordonator personal de specialitate- Cresa Iepurilă. 
 



XV- În cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/Reintegrare Socială a Persoanelor Fără 
Adapost Sf. Maria-se desființează un post contractual vacant de șef centru. 

 

 
XVI- În cadrul Compartimentului Educație Timpurie- Creșa nr.15- se transformă postul 

vacant de educator puericultor în educator puericultor, debutant. 
 

XVII- Din cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/Reintegrare Socială a Persoanelor 
Fără Adapost Sf. Maria se transferă un post de lucrător social în cadrul Centrului 
Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice 
“IMPREUNA VOM REUSI”. 

 

 
XVIII- Din cadrul Compartimentului Gestiune Bunuri si Mijloace Fixe se transferă un post 

vacant de administrator în cadrul Compartimentului Educație Timpurie- Creșe 
Gestiune Bunuri și Mijloace Fixe și se transformă în Referent, grad II, studii M. 

 

                 Prin desfiintarea celor 20 posturi vacante se realizeaza o economie la capitolul salarizare 

in valoare de 98916 lei/luna. 

 

5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare: 

- Organigrama (anexa 1); 

- Statul de functii (anexa 2); 

- ROF DAS (anexa 3). 

 

6. Baza legala a proiectului de hotarare: 

• HG nr. 797/2017 - aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

completarile si modificarile ulterioare; 

• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• HG 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a 

regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

Incepand cu data prezentei se propune modificarea organigramei (Anexa nr. 1), a statului de 
functii (Anexa nr. 2), a Regulamentului de Organizare si Functionare (Anexa nr. 3) . 
 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare: 

 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se 
asigură de fiecare ordonator principal de credite. Reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala a 
avut in vedere normarea beneficiarilor la numarul angajatilor, in conformitate cu legislatia in 
vigoare in domeniul asistentei sociale, medicale din cabinetele medicale scolare, activitatii 
creselor si a asistentei medicale comunitare. 
 
 



9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare: 

Bugetul local, transfer buget – Ministerul Sanatatii. 
 
10. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si respecatrea 

normelor Comunitatii Europene: 

Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu 
responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, importanţa socială a 
muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute. 
                  
                Viceprimar,                                                                               Director Economic PMT, 
               prof. Ilie Monica                                                                                ec. Marin Silviana    
                                                                         Vizat de legalitate, 
                                                                         jr. Epurescu Elena 
 
 
 
               Director executiv,                                                                           Director executiv adj., 
             jr. Iordache Marcela                                                                         jr. Mihai Toni Ciprian 
 

 
 

         Sef Serviciu Resurse Umane,                                                 Sef Serviciu Economico- Financiar,   
              jr. Zepesi Teodora                                                                                ec. Badea Ionela 
 
 
 
          Compartiment juridic,                                                                                 Sef Serviciu EMAS, 

                jr. Nica Cristina                                                                               jr. Marian Ana Maria 


