
                                                                 AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                 SECRETARUL GENERAL  

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare  

ale Direcției de Asistență Socială 

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii septembrie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34412/24.09.2021, 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. 34413/24.09.2021, 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 art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul 

protecţiei sociale; 

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

completările ulterioare; 

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

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicat, cu modificările și completările uletrioare; 

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

pentru serviciile sociale; 

▪ Prevederile art. 9 din Anexa 2 a 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, 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. 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. 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; 

▪  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

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

b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare;   

     În temeiul 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 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 01.10.2021 se aprobă reorganizarea Direcției de 

Asistență Socială prin transferul unei părți din instituție, respectiv 

Compartimentul de educație timpurie, către Direcția Creșe Târgoviște, 

instituție publică subordonată Consiliului Local. 

Art. 2 Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare 

și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Transferul de activitate și personal se vor realiza cu respectarea 

condițiilor prevăzute de art. 173 din Codul Muncii. 

 

 

 

 



Art. 4 Dreptul de administrare al Direcției de Asistență Socială Târgoviște 

asupra bunurilor prevăzute în anexa 4 la prezenta hotărâre se transmite către 

Direcția Creșe Târgoviște. 

  Predarea – primirea imobilelor în cauză va fi efectuată pe bază de 

proces-verbal încheiat între Direcția de Asistență Socială și Direcția Creșe 

Târgoviște. 

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistenţă Socială, Direcția Creșe 

Târgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidență Patrimoniu 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 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  24 septembrie 2021 

Direcția de Asistență Socială X  

Direcția Economică X  

Biroul 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 X  

Comisia nr. 5 X  



                                                             APROBAT, 

                                                                         PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                              jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

 

 Referat  

privind aprobarea  Organigramei, a Statului de funcții publice și  

contractuale si a ROF din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște, ca urmare a 

transferului Compartimentului de educatie timpurie catre Directia Crese Targoviste 

 

                 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,  

    Având în vedere modificările Legii 1/2011- Legea Educației - art.27 alineatul (13) “ În 

cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân 

instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată în 

conformitate cu prevederile alin. (41), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). 

Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului 

aprobat.  

                 Incepand cu data de 01.10.2021 se propune reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala 

prin transferul unei parti catre Directia Crese Targoviste, aprobarea organigramei – anexa 1, a 

statului de functii - anexa 2 si a ROF – anexa 3. 

În urma transferului unei parti din cadrul Direcției de Asistentă Socială, salariaților li se vor 

întocmi documentele necesare transferului ca urmare a preluării activității, cu respectarea Legii 

53/2003- Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului Administrativ.  

 

Director executiv, 

Jr. Iordache Marcela 

 

 

 

 

 

 



 

                                             APROBAT, 

                                     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                             jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea  Organigramei, a Statului de funcții publice și  

contractuale si a ROF din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște, ca 

urmare a transferului Compartimentului de educatie timpurie catre Directia 

Crese Targoviste 

 

 

          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,  

   Având în vedere modificările Legii 1/2011- Legea Educației - art.27 alineatul 

(13) “ În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, 

creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate 

juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), cu 

obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației 

publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat.  

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare: 

                Ca urmare a modificarii  Legii educatiei nationale se propune infiintarea 

unei structuri cu personalitate juridica care sa gestioneze activitatea de educatie, 



ingrijire si supraveghere a copiilor cu varsta anteprescolara. Codul Muncii prevede, 

in situatia transferului unei parti: 

“Art. 173 (1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se 

produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un 

alt angajator, potrivit legii.(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-

un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate 

integral cesionarului.(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale 

acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a 

salariaților de către cedent ori de către cesionar. 

Art. 174. Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior 

transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la 

implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din 

transferul dreptului de proprietate.” 

                       Incepand cu data de 01.10.2021, propunem modificarea 

Organigramei, a Ștatului de funcții publice, de funcții contractuale si ROF-ul, prin 

reorganizarea DAS, cu un număr de 686 posturi, cu următoarele modificari : 

I- Urmare a reorganizării și reducerea activității  Direcției prin tansferul unor 

părţi ale acesteia către Direcția Creșe Târgoviște, constând în transferul a 

163 de funcții contractuale ce își vor desfășura activitatea în cadrul noii 

Direcții,  li se vor întocmi documentele necesare transferului ca urmare a 

preluării activității cu respectarea Legii 53/2003- Codului Muncii și O.U.G 

57/2019- Codului Administrativ. 

II- Funcția publică ocupată de Director executiv ( ID: 543032 ) se desființează 

ca urmare a reducerii activității instituției publice și modificării atribuțiilor 

din fișa postului cu mai mult de 50% conform art. 518  din O.U.G 57/2019 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

Menționăm că titularul postului va beneficia de prevederile art. 519 din 

O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare. 

III- În cadrul Serviciului Resurse Umane: 

- Desființarea unei funcții contractuale vacante de Inspector specialitate, 

debutant din cadrul Compartimentului Relația cu publicul.  

IV- În cadrul Serviciului Economico-Financiar : 

- Modificarea denumirii Serviciului Economico – Financiar în Serviciul 

Economico –Financiar și Administrativ cu respectarea prevederilor 

legale din Hotărârea nr.797/ 2017- Anexa 2 art.11 prin preluarea 

activității Compartimentului Administrativ. 



-  Desființarea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad 

debutant (ID: 543043) cu respectarea art. 518  din O.U.G 57/2019 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

V- Compartimentul Administrativ se desființează ca urmare preluării 

activității de către Serviciul Economico-Financiar și Administrativ. 

VI- Compartimentul Gestiune Bunuri și Mijloace Bănești se desființează ca 

urmare preluării activității de către Serviciul Economico-Financiar și 

Administrativ. 

VII-  În cadrul Compartimentului SSM și PSI 

- Funcții publică vacantă de consilier, clasa I, grad principal (ID: 546983) 

se desfiinșează 

VIII- În cadrul Biroului Îngrijire la Domiciliu se reorganizează cu respectarea 

art.518 din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

- Funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad principal (ID:543138) 

se transformă gradul postului în superior cu respectarea Conform 

prevederilor art. 409 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ,,Modificările 

intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative 

emise în următoarele situaţii: b) transformarea unei funcţii publice 

vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie 

publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim 

de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile 

bugetare anuale alocate.”și este preluat în cadrul Serviciului Evidență 

și Plăți Beneficii 

IX- În cadrul Compartimentului Pază 

- Se desființează un post contractual vacant de Paznic. 

X-  Serviciul de Asistență Socială a Adultului se reorganizează cu 

respectarea art.518 din O.U.G 57/2019 Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, astfel: 

- Serviciul de Asistență Socială a Adultului își schimbă denumirea în 

Serviciul Asistență Comunitară și Proiecte; 

- Titularul postului de sef serviciu nu i se modifică atribuțiile cu mai 

mult de 30% conform art. 518 alin.1 lit. a din Codul Administrativ și 

va fi numit va fi numit în compartimentul rezultat întrucât se 

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

- Activitatea Compartimentului Asistență Comunitară din structura 

Serviciului Asistență Socială a Copilului și Familiei, prestată de cele 

 



cinci posturi ocupate de asistent medical comunitar va fi preluată în 

cadrul Serviciului Asistență Comunitară și Proiecte; 

- Compartimentului Proiecte se reorganizează prin preluarea activitatii 

de către Serviciului Asistență Comunitară și Proiecte, astfel: două 

funcții publice ocupate de consilier, clasa I, grad superior (ID: 543064 

și ID: 543065), o funcție publică ocupate de consilier, clasa I, grad 

principal (ID: 543063) și o funcție publică ocupate de consilier, clasa 

I, grad asistent (ID: 543066) vor fi preluate în cadrul serviciu anterior 

menționat; 

Funcționarii publici vor fi numiți în compartimentul rezultat, întrucât 

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

-  O funcție publică ocupată de consilier, clasa I, grad principal 

(ID:543130) din cadrul Serviciului Asistență Socială a Adultului va 

fi preluată de către Biroului Îngrijire la Domiciliu ca urmare a 

reorganizării și preluării activității; 

Funcționarul public va fi numit în compartimentul rezultat întrucât se 

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

- Serviciului Asistență Socială a Adultului se reorganizează prin 

preluarea activității de către Serviciul Evidență și Plăți Indemnizații, 

astfel: patru funcții publice ocupate de consilier, clasa I, grad superior 

(ID: 543128, ID543129, ID 543131 și ID 543132) și o funcție publică 

ocupată de referent, clasa III, grad superior (ID: 543127) vor fi 

preluate în cadrul serviciu anterior menționat; 

Funcționarii publici vor fi numiți în compartimentul rezultat, întrucât 

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

- Un post contractual de Psiholog din cadrul Serviciului Asistență 

Socială a Adulților se mută în cadrul Adăpostului de Noapte Speranța 

- Un post contractual de Asistent Social- Serviciului Asistență Socială 

a Adulților se mută în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice 

Sf. Elena. 

• În urma reorganizării, Serviciul Asistență Comunitară și Proiecte 

va fi format din: 

-o funcție publică de sef serviciu, două funcții publice ocupate de 

consilier ,clasa I, grad superior, o funcție publică ocupată de 

consilier, clasa I, grad principal, o funcție publică ocupată de 

consilier, clasa I, grad asistent și șase funcții contractuale ocupate  

 

 



 

de asistent medical comunitar. 

Funcționarii publici vor fi numiți în compartimentul rezultat, întrucât 

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

XI- Compartimentul Asistență comunitară din cadrul Serviciului Asistență 

Socială a Copilului și Familiei se desființează ca urmare a preluării 

activității 

XII- Compartimentul Proiecte se desființează ca urmare e preluării activității. 

XIII- Birou Servicii Comunitare- se mută funcția contractuală de inspector 

specialitate, grad I, ocupată de dna- Vlașcă Andreea în cadrul 

Compartiment Creșe Gestiune Gestiune Bunuri și Mijloace Fixe.  

XIV- Compartimentul Creșe Gestiune Bunuri și Mijloace Fixe  se 

reorganizează astfel: 

- Un post contractual de asistent de cercetare în asistență social din 

cadrul se mută în cadrul Clubului Pensionarilor nr.1. 

- Un post contractual vacant de Referent, grad II- se transforma in 

inspector specialitate, gradul IA. 

XV- In cadrul Cresei nr. 13 se propun urmatoarele modificari: 

- Un post vacant de asistent medical, grad principal din cadrul Creșei 

nr.13  se transformă în asistent medical, grad debutant și se mută în 

cadrul Biroului Îngrijire la Domiciliu. 

- Un post de Educator Puericultor , studii SSD vacant  se transfera in 

cadrul Cresei nr.14 

XVI- In cadrul Cresei nr. 14 se propun urmatoarele modificari: 

- Un post de Educator Puericultor , studii SSD grad Debutant ocupat  

se transfera in cadrul Cresei nr.13 

XVII- Din cadrul Cantinei de Ajutor Social se mută următoarele posturi 

contractuale, ca urmare a reorganizării: 

- Două posturi contractuale de muncitor necalificat se mută în cadrul 

Creșei nr.13 Pinochio. 

- Un post contractual de muncitor necalificat se mută în cadrul Creșei 

nr.16-Buburuza. 

- Un post contractual ocupat de doamna Nicolae Florina-îngrijitor 

curățenie se mută în cadrul Adăpostului de Noapte Speranța. 

- Un post contractual vacant de muncitor necalificat se desființează. 

- Un post contractual vacant de asistent de cercetare în asistență socială 

se desfiintează. 



XVIII- Din cadrul Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilitați se mută 

următoarele posturi contractuale, ca urmare a reorganizării: 

- Un post contractual ocupat de Lucrător social se mută în cadrul Creșei 

nr.16 – Buburuza. 

- Un post contractual ocupat de Asistent Social, grad principal se mută 

în cadrul Creșei nr.14 

- Un post contractual ocupat de Muncitor calificat I se mută în cadrul 

Cantinei de Ajutor Social. 

XIX- Din cadrul Centrului de zi pentru Copii cu Autism și sindrom Down se 

mută următoarele posturi contractuale, ca urmare a reorganizării: 

- Două posturi contractuale de îngrijitor copii se mută în cadrul Creșei 

nr.14-Neghiniță. 

- Un post contractual vacant de Lucrător social se desființează. 

 

 

 

- Un post contractual vacant de psiholog se desființează. 

XX-  În cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Elena” , ca urmare a 

reorganizării se efectuează următoarele modificări: 

- Un post contractual vacant de Infirmier se mută în cadrul Centrului 

Rezidențial de Reintegrare/Reintegrare Socială pentru Persoanele 

fără Adăpost “Sf. Maria”. 

- Un post contractual vacant de asistent pentru îngrijirea persoanelor 

vârstnice se desființează. 

XIV- În cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru 

Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria” ca urmare a reorganizării se efectuează 

următoarele modificări: 

- Un post contractual vacant de muncitor necalificat se desființează. 

- Un post contractual de psiholog din cadrul Centrului R.R.S.P.A se 

mută în cadrul Căminului pentru persoane Vârstnice “Sf. Elena”. 

- Un post contractual de asistent medical, grad principal se mută în 

cadrul Creșei nr.8- Prichindel. 

XV- În cadrul Centrului Rezidențial de Primire în Regim de Urgență pentru 

Victimele violenței domestice “Împreună vom reuși” ca urmare a reorganizării se 

realizează următoarele modificări: 

- Două posturi contractuale de specialist în angajare asistată din cadrul 

Centrului Rezidențial de Primire în Regim de Urgență pentru 

Victimele violenței domestice “Împreună vom reuși” se mută în 



cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială 

pentru Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria”.  

- Două posture contractuale din cadrul Centrul Rezidențial de Primire 

în Regim de Urgență pentru Victimele violenței domestice “Împreună 

vom reuși” se mută în cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/ 

Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria”. 

- Echipa mobilă numită prin HCL 104/28.02.2019 își va desfășura 

activitatea conform legislației în vigoare si atributiile din fisa 

postului. 

- Centrului Rezidențial de Primire în Regim de Urgență pentru 

Victimele violenței domestice “Împreună vom reuși” se desființează. 

XVI- In cadrul Adăpostului de noapte intervine următoarea modificare ca urmare 

a reorganizării instituției: 

- Un post contractual vacant de șef centru se desființează. 

- Un post de îngrijitor curățenie se mută în cadrul Centrului Rezidențial  

de Reintegrare/Reintegrare Socială a persoanelor fără Adăpost” Sf. 

Maria” 

XVII- În cadrul Clubului Pensionarilor nr.1 intervin următoarele modificări ca 

urmare a reorganizării instituției: 

- Un post contractual vacant de medic stomatolog se desființează. 

- Un post contractual vacant de asistent pentru îngrijirea persoanelor 

vârstnice. 

 

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre: 

• art. 27 din Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• 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; 

• art. 173 din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• art. 519, 610 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 



✓ Legii 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; 

✓ 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 modificarilesicompletarileulterioare; 

✓ Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

cu modificarile si completarile ulterioare; 

✓ Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011pentru 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; 

✓  Hotararea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

✓ Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

✓ Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

                 Incepand cu data de 01.10.2021 se propune reorganizarea Directiei de 

Asistenta Sociala prin transferul unei parti catre Directia Crese Targoviste, 

aprobarea organigramei – anexa 1, a statului de functii - anexa 2 si a ROF – anexa 

3. 

În urma transferului unei din cadrul Direcției de Asistentă Socială, salariaților li se 

vor întocmi documentele necesare transferului ca urmare a preluării activității, cu 

respectarea Legii 53/2003- Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului 

Administrativ.  

 



8. 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,                DIRECTOR EXECUTIV, 

   prof. Monica Cezarina ILIE      jr. Marcela IORDACHE 
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