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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 
laProiectulde hotarareprivindaprobareaorganigramei , a statului de functii, numarului 

de personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare ale serviciului public de interes 
local Directia de AsistentaSociala 

 Prin expunerea de motive nr.8785/19.04.2018 ,Primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind 

aprobareaorganigramei , a statului de functii , numarului de personal si a Regulamentului de 

organizaresifunctionareale Directiei de AsistentaSociala Alexandria 

1.  NECESITATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (3), lit. b) din Legea  nr. 215/2001  a administratiei   
publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Organigrama, Statul de 
functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare ale Serviciului 
Public de Interes Local ‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria se aproba, la propunerea 
primarului, de Consiliul Local. 

Activitatea serviciului public de interes local este de asistenta sociala, asistenta sanitara 
si asistenta medico-sociala. 

Se impune luarea cu celeritate a unor masuri privind numarul de posturi aprobate 
autoritatilor si institutiilor publice care vizeaza restructurarea si reasezarea structurilor de o 
maniera flexibila, care sa permita indeplinirea cu eficienta a atributiilor institutionale, 
conform HG nr. 797/2017pentruaprobarearegulamentelorcadru de organizaresifunctionare ale 
serviciilorpublice de asistentasocialasi a structuriiorientative de personal. 



Noua dimensionarea a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are în 
vedererespectarea următoarelor principii : 

- structura organizatorică să fie simplă şi clară şi să acopere toate activităţile pe care le 
desfăşoară în prezent; 

- atribuţiile şi condiţiile specifice fiecărui post să acopere toate competenţele de la 
niveluladministraţiei publice locale si serviciilor sociale. 

De asemenea, avand in vedere numarul mare de solicitari pentru angajarea de asistenti 
personali pentru persoane cu handicap grav serviciul public de interes local solicita majorarea 
numarului de asistenti personali de la 170 la 175 . 

2.LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor  acte normative:  

- Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

-Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici (r2) , cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si             

dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;     

-Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare (art.36).  

- Legea 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 797/2017pentruaprobarearegulamentelorcadru de organizaresifunctionare ale 

serviciilorpublice de asistentasocialasi a structuriiorientative de personal. 

Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001       Legea 
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul 
raport de specialitate cu privire la aprobarea organigramei , a statului de functii , numarului de 
personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare ale serviciului public de interes local 
Directia de AsistentaSociala Alexandria. 
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