AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de
organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și a
regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
februarie 2022, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5700/17.02.2022, 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. 6042/21.02.2022, 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 educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Prevederile Legii 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 Anexei 3 din 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;
▪ 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 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 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 34/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2022;
▪ 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),
art. 518 alin. (1) lit. d) și art. 538 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr.
57/2019, cu modificările șicompletările 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 OUG nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 01.03.2022, 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. 2 Începând cu data de 01.03.2022, se aprobă regulamentul de organizare și
funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul
Direcției de Asistență Socială, conform anexei 4, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistenţă Socială şi pentru comunicare,
Secretarul General al Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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APROBAT,
PRIMARUL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel - Cristian STAN
Referat
privind modificarea Organigramei, ROF, a Statului de funcții publice si a Statelor de
funcții contractuale din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște
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 si a infiintarii Directiei Crese
Targoviste, salariati din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au fost transferati catre Directia
Crese, astfel, in acest moment fiind oportun, desfiintarea unor posturi vacante din cadrul directiei,
dar si modificarea organizatorica in interiorul structurilor existente, cu respectarea Legii 53/2003Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului Administrativ.
Raspunsul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale privind incadrarea serviciilor de
ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, conform HG 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, la categoria „unitati de
ingrijire la domiciliu”, aferent codului 8810ID-I. Precizam ca pentru serviciile „Îngrijiri personale
la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane)”, cod care a fost atribuit pana acum 8810ID-II, a
fost modificat prin Ordinul 82/2019 (insa pentru persoanele adulte cu dizabilitati).
Recomandarile efectuate in rapoartele de vizita, atat ale Institutiei Avocatului Poporului, cat
si a AJPIS Dambovita, cu privire la angajarea personalului de specialitate in cadrul
centrelor/serviciilor licentiate din cadrul directiei.

Cu privire la desfiintarea a 4 posturi de paznic, din care 1 vacant, justificam aceasta
propunere deoarece:
-

3 dintre paznici asigurau paza la obiectivul de investitii din bugetul local, PT Micro VI
– strada Transilvaniei – Cantina Creselor, realizata in proportie de 56%, insa avand in
vedere desprinderea Compartimentului Educatie anteprescolara din cadrul directiei si
infiintarea Directiei Crese, bugetul aprobat pe anul 2022 cat si faptul ca 5 din cele 7 au
intrat

prin

proiecte

cu

finantare

europeana

intr-o

ampla

modernizare/reamenajare/extindere/dotare spatii existente nu se mai impune realizarea
unei astfel de investitie. Consideram oportun ca aceasta locatie sa fie evaluata la acest
moment si predata catre proprietar – Municipiul Targoviste. (Atasam prezentului raport
Memoriul tehnic general, caietul de sarcini nr. 16546/20.08.2018 fisa de cont pentru
obietivul mentional cu suma inregistrata la acest moment (6720383.97 lei din total
valoare constructie 1190.976.19 lei, la care se adauga si suma de 236266.62 lei
reprezentand dotare obiectivului propus).
Fata de cele prezentate, facem precizarea ca toate aspectele identificate sunt in
concordanta cu atributul Directiei de Asistenta Sociala – ordonator tertiar de credite de a urmari
eficientizarea propriei activități, in scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane si
financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalității in care isi
organizează activitatea. Consideram ca desfiintarea unor posturi, reorganizarea atributiilor
existente, dar si preluarea unor atribuții ale postului desființat de către posturile care au rămas
reprezintă un mecanism de eficientizare/eficacitate a muncii in raport cu activitatea zilnica, dar si
cu actele normative ce reglementeaza normarea in asistenta sociala (anexa la prezentul raport act
normativ/serviciu/compartiment/birou/centru/salariat/dosar).

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

APROBAT,
PRIMARUL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel - Cristian STAN
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Organigramei, ROF, a Statului de funcții publice si a Statului de
funcții contractuale 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,
Având în vedere modificările Legii 1/2011- Legea Educației si a infiintarii Directiei Crese
Targoviste, salariati din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au fost transferati catre Directia
Crese, astfel, in acest moment fiind oportun, desfiintarea unor posturi vacante din cadrul directiei,
dar si modificarea organizatorica in interiorul structurilor existente, cu respectarea Legii 53/2003Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului Administrativ.
Raspunsul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale privind incadrarea serviciilor de
ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, conform HG 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, la categoria „unitati de
ingrijire la domiciliu”, aferent codului 8810ID-I. Precizam ca pentru serviciile „Îngrijiri personale
la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane)”, cod care a fost atribuit pana acum 8810ID-II, a
fost modificat prin Ordinul 82/2019 (insa pentru persoanele adulte cu dizabilitati).
Recomandarile efectuate in rapoartele de vizita, atat ale Institutiei Avocatului Poporului, cat
si a AJPIS Dambovita, cu privire la angajarea personalului de specialitate in cadrul
centrelor/serviciilor licentiate din cadrul directiei.
Cu privire la desfiintarea a 4 posturi de paznic, din care 1 vacant, justificam aceasta
propunere deoarece:
- 3 dintre paznici asigurau paza la obiectivul de investitii din bugetul local, PT Micro VI
– strada Transilvaniei – Cantina Creselor, realizata in proportie de 56%, insa avand in
vedere desprinderea Compartimentului Educatie anteprescolara din cadrul directiei si
infiintarea Directiei Crese, bugetul aprobat pe anul 2022 cat si faptul ca 5 din cele 7 au
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modernizare/reamenajare/extindere/dotare spatii existente nu se mai impune realizarea
unei astfel de investitie. Consideram oportun ca aceasta locatie sa fie evaluata la acest
moment si predata catre proprietar – Municipiul Targoviste. (Atasam prezentului raport
Memoriul tehnic general, caietul de sarcini nr. 16546/20.08.2018 fisa de cont pentru
obietivul mentional cu suma inregistrata la acest moment (6720383.97 lei din total
valoare constructie 1190.976.19 lei, la care se adauga si suma de 236266.62 lei
reprezentand dotare obiectivului propus).
Fata de cele prezentate, facem precizarea ca toate aspectele identificate sunt in concordanta cu
atributul Directiei de Asistenta Sociala – ordonator tertiar de credite de a urmari eficientizarea
propriei activități, in scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane si financiare, fiind
atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalității in care isi organizează activitatea.
Consideram ca desfiintarea unor posturi, reorganizarea atributiilor existente, dar si preluarea unor
atribuții ale postului desființat de către posturile care au rămas reprezintă un mecanism de
eficientizare/eficacitate a muncii in raport cu activitatea zilnica, dar si cu actele normative ce
reglementeaza normarea in asistenta sociala (anexa la prezentul raport act
normativ/serviciu/compartiment/birou/centru/salariat/dosar).
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare:
In conformitate cu:
- art 119, din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare:
“Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au
obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea
acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de
priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport
cost/beneficiu.
- Art. 125, din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare:
“Personalul angajat în cadrul serviciilor sociale, precum şi cel din cadrul serviciilor publice
de asistenţă socială este personal contractual. Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
persoanele cu funcţie de conducere din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, precum
şi personalul cu atribuţii în realizarea şi elaborarea strategiilor şi planurilor anuale de acţiune,
în colectarea şi administrarea bazelor de date, în contractarea serviciilor sociale, administrarea
resurselor umane şi a activităţilor economico-financiare şi de consiliere juridică pot fi
încadraţi ca funcţionari publici în condiţiile legii”
Incepand cu data de 01.04.2022, propunem modificarea Organigramei, ROF, a Ștatului
de funcții publice, de funcții contractuale prin desfiintarea unor functii publice si contractuale,
transformarea si mutarea unor functii in interiorul directiei, pentru desfasurarea in bune conditii a
activitatii Directiei de Asistenta Sociala:
I-

În cadrul Serviciului Resurse Umane:
- Funcția publică de consilier, clasa I, grad superior ocupată de doamna Daraban
Mihaela se mută definitiv din cadrul Servicului Asistență Socială a Copilului și
Familiei în cadrul Serviciului Resurse Umane (ID 543120) , cu respectarea
prevederilor O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare

II-

Birou Servicii Comunitare:
- Un post contractual vacant de inspector specialitate IA se desfiinteaza ca urmare a
transferului de activitate în cadrul Direcției Creșe

III-

În cadrul Serviciului Economico-Financiar și Administrativ :
- Se desființează funcția contractuală vacantă de inspector specialitate, gradul II, ca
urmare a transferului de activitate în cadrul Direcției Creșe

IV-

În cadrul Compartimentului SSM și PSI:
- Se desfiinteaza funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad superior ID
5433058, ca urmare a pensionarii salariatului, cu respectarea O.G 57/2019- Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare

V-

În cadrul Compartimentului Pază:
- Se desființează un post contractual vacant de Paznic
- Se desfiintează două posturi contractuale de paznic ce asigurau Cantina de Crese,
ocupate de urmărorii salariați: Drăgoi Ion, Penescu Vasile;

VI-

În cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului si Familiei:
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad
superior,(ID543111), ca urmare a transferului de activitate în cadrul PMT , cu
respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad
superior,(ID543112), ca urmare a transferului de activitate în cadrul PMT, cu
respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier, clasa I grad superior,
(ID543123), ca urmare a transferului de activitate în cadrul PMT, cu respectarea
O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
- Se transferă funcția contractuală vacantă de lucrător social din cadrul Centrului
Rezidențial de Reintegrare Socială a persoanelor fără Adăpost „Sf. Maria”, ca
urmare a pensionarii salariatului, în cadrul Serviciului de Asistență Socială a
Copilului și Familiei și se transformă în funcția contractuală de psiholog practicant.
- Se transferă funcția contractuală vacantă de îngrijitor curățenie din cadrul Centrului
Rezidențial de Reintegrare Socială a persoanelor fără Adăpost „Sf. Maria”, ca
urmare a pensionarii salariatului, în cadrul Serviciului de Asistență Socială a
Copilului și Familiei și se transformă în funcția contractuală de asistent social
practicant.
- Se transferă funcția contractual vacantă de Asistent de cercetare în asistență socială
din cadrul Cantinei de Ajutor Social, ca urmare a transferului de activitate în cadrul
Directiei Crese, în cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului și Familiei și
se transformă în funcția contractuală de psiholog practicant.

VII-

În cadrul Biroul Achizitii Publice:

- Funcția publică de consilier, clasa I, grad asistent(ID543051) , ocupată de Hacman
Marin Nelu se mută definitiv din cadrul Serviciului Economic-Financiar și Administrativ
în cadrul Biroului Achiziții și va fi redenumită astfel: consilier achiziții publice, clasa I,
grad asistent, cu respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad
superior,(ID543073) , ca urmare a transferului de activitate către PMT
VIII- In cadrul Serviciului Evidenta si Plati Indemnizatii:
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad superior,(ID
543082), ca urmare a transferului de activitate în cadrul Direcției Creșe/ Direcției
Generale pentru Protecția Copilului Dâmbovița începând cu data de 15.11.2021, cu
respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare
- Se desființează funcția publică vacantă de referent, clasa III, grad
superior,(ID543127), ca urmare a transferului de activitate în cadrul PMT, cu
respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare
- Funcția publică de consilier, clasa I, grad asistent (ID), ocupată de doamna Vodă
Daniela Aspazia se mută definitiv din cadrul Servicului Asistență Socială a
Copilului și Familiei în cadrul Serviciului Evidență și Plăți Indemnizații , cu
respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare
IX-

În cadrul Serviciul Evidență și Plăți Beneficii de Asistență Socială:
- Se desființează funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad superior
(ID543043) , cu respectarea O.G 57/2019- Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare

X-

In cadrul Serviciului Asistenta Comunitara si Proiecte:
- Funcția publică de consilier, clasa I, grad asistent (ID 543067) , ocupată de doamna
Efrim Marina Alexandra se mută definitiv din cadrul Servicului Resurse Umane în
cadrul Serviciului Asistenta Comunitara și Proiecte , cu respectarea O.G 57/2019Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

XI-

In cadrul Cantinei de Ajutor Social:
- Funcția contractuală de muncitor calificat, I, ocupată de către doamna GrădinaruMirițoiu Elena din cadrul Centrului Arlechino, se mută în cadrul Cantinei de Ajutor
Social

XII-

În cadrul Centrului de zi pentru copii cu Dizbilități :
- Se mută definitiv funcția contractuală vacantă de manipulat mărfuri din cadrul
Cantinei de Ajutor Social și se tranformă în funcția contractuală vacantă de
kinetoterapeut.

XIII- In cadrul Centrului de zi pentru Copii cu Autism și Sindrom Down:

-

Funcția contractuală de îngrijitor curățenie din cadrul Centrului de zi Arlechino,
ocupată de doamna Vasilescu Elena, se mută definitiv în cadrul Centrului de zi
pentru Copii cu Autism și Sindrom Down

XII - În cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără
Adăpost “Sf. Maria”:
- Funcția contractuală de lucrător social din cadrul Echipei Mobile, ocupată de
doamna Badicu Cătălina se mută definitiv în cadrul Centrului Rezidențial de
Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria”.
- Un post contractual de îngrijitor de curățenie, ocupat de doamna Nicolae Florina,
din cadrul Adăpostului de Noapte Speranța se mută definitiv în cadrul Centrului
Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost “Sf.
Maria”.
- Funcția contractuală vacantă de îngrijitor curățenie se tranformă în funcția
contractuală vacantă de kinetoterapeut.
XIII - Echipa mobila se reorganizează ca urmare e preluării activității de către Centrul Rezidențial
de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria”pentru victimele
violentei domestic si Adapostul Speranta pentru persoanele fara adapost.
XIV- In cadrul Adăpostului de noapte Speranta :
- Funcția contractuală de lucrător social, ocupată de domnul Ioja Marius, din cadrul
Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără
Adăpost “Sf. Maria”, se mută definitiv în cadrul Adăpostului de Noapte Speranța
- Funcția contractuală de îngrijitor curățenie ocupată de doamna Călin Alina ,din
cadrul Centrului de zi Pentru copii cu Autism și Sindrom Down –SF Maria, se mută
definitiv în cadrul Adăpostului de Noapte Speranța
- Funcția contractuală de asistent medical, grad principal ocupată de doamna
Dorobanțu Anca, din cadrul Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare
Socială pentru Persoanele fără Adăpost “Sf. Maria” se mută definitiv în cadrul
Adăpostului de Noapte Speranța
- Funcția contractuală de specialist in angajare asistata, ocupată de doamna Popa
Alina din cadrul Echipei Mobile, se mută definitiv în cadrul Adăpostului de noapte
Speranța
- Funcția contractuală de lucrător social pentru persoane cu probleme de dependente,
ocupată de doamna Hotescu Luminița din cadrul Echipei Mobile, se mută definitiv
în cadrul Adăpostului de noapte Speranța
XVII- În cadrul Centrului Arlechino:
- Un post contractual vacant de Asistent de cercetare în asistență socială din cadrul
Centrului Rezidențial de Reintegrare/ Reintegrare Socială pentru Persoanele fără
Adăpost “Sf. Maria” se mută în cadrul Centrului Arlechino si se transformă în
funcția contractuală vacantă de asistent social debutant.
5. 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 3 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 65, 75 din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 518 lit. d, 538 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;
✓
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
✓
Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
✓
Bugetul DAS aprobat prin HCL nr. 34/10.02.2022
7. Propunerea compartimentului de specialitate

Incepand cu data de 01.03.2022 se propune modificarea Organigramei, ROF, a
Statului de funcții publice si contractuale din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște
si a ROF – Biroul de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice (organigrama – anexa 1,
a statul de functii - anexa 2, ROF DAS anexa 3, ROF-Biroul de ingrijire la domiciliu pentru
persoane varstnice – anexa 4).
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
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