
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H  O  TĂ R  Â R  E

Priveste :modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020 de aprobarea organigramei, statului de 
functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria ,județul Teleorman intrunit in ședința ordinara, avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 27261/19.11.2020 al Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate comun nr. 27262/ 19.11.2020, întocmit de Direcţia Economică şi DirecţiaJuridic Comercial 

din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 
- referatul nr.12889/19.11.2020 al Serviciului Public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice

de asistenţă socială;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”c” , art.518 si art.519 din OUG nr.57/2019, privind Codul

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1),art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.„a”din din OUG nr.57/2019, privind Codul

Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare;

H  O  T  A  R  A  S  T  E :

Art. I. Se modifică și se completează art.93, alin.6 din Anexa nr.3 la HCL nr.263/ 10.09.2020 de aprobare a 
organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de 
Asistență Socială Alexandria și va avea urmatorul cuprins:

“  Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidențial: 
a)persoanele fără adăpost cu afecțiuni psihice , persoanele cu tulburări grave de comportament care ar

periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul adăpostului; 
b)persoanele care nu se pot autodeservi , persoanele cu afecțiuni ce i-ar putea mobiliza la pat; 
c)persoanele care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice( TBC , HIV,hepatita

epidermica etc.); 
d)persoanele cu o perioada a domiciliului în municipiul Alexandria mai mică de o luna ,persoanele cu 

domiciliu în alte localități ,exceptând persoanele provenite din Școlile ajutătoare aflate pe raza municipiului Alexandria și 
care nu au susținători legali;

e)persoanele cu pierderi de memorie;
f)persoanele ale caror servicii au incetat datorită incalcarii regulamentului de organizare si funcționare si

nerespectării obligațiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de servicii sociale.”
Art. II.Celelalte prevederi ale HCL nr. 263/10.09.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii

,numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, 
raman neschimbate.

Art. III.  Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria si Serviciului public de 
interes local Directia de Asistenta Sociala Alexandria, pentru cunoastere si masuri de aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA
Consilier, Secretar  general,
Augustin IOAN AlexandruRăzvan CECIU

ALEXANDRIA
NR. 47/25 noiembrie 2020



JUDETUL TELEORMAN                                                                                      SE APROBA
CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA                                                    PRIMAR, 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                                                VICTOR DRAGUSIN
NR. 12889/19.11.2020

R  E  F  E  R  A  T

Priveste :modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020  privind aprobarea organigramei, 
statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență
Socială Alexandria

Centrul rezidențial pentru persoane fără adapost  este o unitate publica de asistență socială, fără personalitate 
juridică,  în structura serviciului public D.A.S.Alexandria, este subordonat directorului executiv si este condus de un 
șef de serviciu.

Obiectul de activitate al centrului este asigurarea protecției sociale pentru familiile, persoanele adulte si 
copii aflați temporar in dificultate si fără adăpost.

Beneficiarii direcți ai centrului rezidențial sunt:
- familii aflate într-o dificultate temporară sau situaţie de criză urmare unor stări conflictuale intre soți, 

calamităţi naturale ( incendii,inundații etc) rămase fără adăpost;
- persoane adulte, cu precădere femei, aflate într-o situaţie de risc social sau care sunt expuse violenței 

intrafamiliale și sunt izgonite în stradă;
-categorii de persoane rămase fără adăpost datorita unor litigii juridice;

- copii care au implinit vârsta de 14 ani , aflați temporar într-o situație de risc din cauza destrămării 
familiei, a violenţei intrafamiliale sau altor dificultăţi apărute în cadrul familiei și sunt nevoiţi sa locuiască in stradă.

Având in vedere ca au existat cazuri în care au încetat serviciile acordate de catre CRPFA datorităi
ncălcării de către beneficiari a obligațiilor cuprinse in contractual pentru acordarea de servicii sociale se impune cu 
celeritate modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Serviciului Public de Interes 
Local Direcța de Asistență Socială Alexandria.

Astfel , se modifică și se completează art.93,alin.6 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2018  cu privire 
la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 ,Regulamentul de organizare si funcționare ale Serviciului Public de Interes 
Local ,Direcția de Asistența Socială Alexandria și va avea urmatorul cuprins:

(6) Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidențial:
a)persoanele fără adăpost cu afecțiuni psihice , persoanele cu tulburări grave de comportament care ar 

periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul adăpostului; 
b)persoanele care nu se pot autodeservi , persoanele cu afecțiuni ce i-ar putea mobiliza la pat; 

c)persoanele care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice( TBC , HIV,hepatita 
epidermica etc.); 

d)persoanele cu o perioada adomiciliului în municipiul Alexandria mai mică de o luna,persoanele cu 
domiciliu în alte localități ,exceptând persoanele provenite din Școlile ajutătoare aflate pe raza municipiului 
Alexandria și care nu au susținători legali;
e)persoanele cu pierderi de memorie;
f)persoanele ale caror servicii au incetat datorită incalcarii regulamentului de organizare si funcționare si
nerespectării obligațiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de servicii sociale.
Potrivit prevederilor art.61 alin.1 din Legea nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea
actelor normative , republicată ,  ,,modificarea sau completarea unui act normative este admisă numai dacă nu se 
afectează concepția general ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu privește intreaga ori cea mai mare parte a 
reglementării în cauză’’.

Față de cele prezentate mai sus propunem modificarea si completarea Anexei nr.3 la HCL nr. 
263/10.09.2020  privind aprobareaorganigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de 
organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria prin intocmirea unui proiect de hotarare  care 
va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV ,
DoinaNedea



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.27261/19.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020  privind
aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de 
organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria

Prin referatul nr.12889/19.11.2020 , Directorul executiv al Serviciului Public de inters local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, solicită modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020  
privind aprobarea și modificarea Regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției de Asistență
Socială Alexandria.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local al municipiului Alexandria aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
primarului, organizarea și statul de funcțîi ale instituțiilor publice de interes local.

Au existat cazuri în care au încetat servicile acordate de catre CRPFA datorită incălcării de către 
beneficiari a obligațiilor cuprinse in contractul pentru acordarea de servicii sociale drept pentru care se 
impune cu celeritate modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Serviciului 
Public de Interes Local Direcța de Asistență Socială Alexandria

Astfel , se modifică și se completează art.93, alin.6 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2018  cu
privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 ,Regulamentul de organizare si funcționare ale Serviciului 
Public de Interes Local, Direcția de AsistențaSocială Alexandria și va avea urmatorul cuprins:

“  Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidențial: 
a)persoanele fără adăpost cu afecțiuni psihice , persoanele cu tulburări grave de comportament care ar

periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul adăpostului; 
b)persoanele care nu se pot autodeservi , persoanele cu afecțiuni ce i-ar putea mobiliza la pat; 
c)persoanele care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice( TBC , 

HIV,hepatita epidermica etc.); 
d)persoanele cu o perioada a domiciliului în municipiul Alexandria mai mică de o luna ,persoanele cu 

domiciliu în alte localități ,exceptând persoanele provenite din Școlile ajutătoare aflate pe raza municipiului 
Alexandria și care nu au susținători legali;

e)persoanele cu pierderi de memorie;
f)persoanele ale caror servicii au incetat datorită incalcarii regulamentului de organizare si funcționare

si nerespectării obligațiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de servicii sociale.”
Potrivit prevederilor art.61 alin.1 din Legea nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativă pentru

elaborarea actelor normative , republicată ,  ,,modificarea sau completarea unui act normative este admisă
numai dacă nu se afectează concepția general ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu privește intreaga
ori cea mai mare parte a reglementării în cauză’’.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem modificarea si completarea Anexei nr. 3 la 
HCL nr. 263/10.09.2020  privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria

PRIMAR,
VICTOR  DRÃGUŞIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.27262/19.11.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte: modificareasicompletareaAnexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020  
privindaprobareaorganigramei, statului de functii, numarului de personal siRegulamentului de 

organizaresifuncționare a Direcției de AsistențăSocială Alexandria

1. NECESITATEA ŞI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
Prin Referatul de aprobare nr.16994/07.08.2020 , primarul municipiului Alexandria luând în 

considerare referatul nr.12889/19.11.2020 al Serviciului Public de interes local Direcţia de Asistența Socială
Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la 
HCL nr. 263/10.09.2020  de aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria, conform necesității și 
oportunității ce vor fi detaliate, cât și a prevederilor art.129, alin.(3) , lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ.

Activitatea serviciului public de interes local este de asistențăși protecție socială, asistență sanitarăși 
asistență medico-socială.

Au existat cazuri în care au încetat servicile acordate de catre CRPFA datorită incălcării de către 
beneficiari a obligațiilor cuprinse in contractul pentru acordarea de servicii sociale drept pentru care se 
impune cu celeritate modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Serviciului 
Public de Interes Local Direcța de Asistență Socială Alexandria

2.LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor  acte normative:
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative , 

republicată
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal.

3.CONCLUZII, CONSTATARI SI PROPUNERI
Considerăm că propunerea este legală , necesară și oportunăși propunem analizarea, în vederea supunerii spre 

aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria  a proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea 
Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020  de aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria, împreună cu întreagă 
documentație.

DirecţiaEconomică DirecţiaJuridicComercial,                                                         
Director executiv,                                                                          Director executiv,

HaritinaGafencu PostumiaChesnoiu


