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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

laProiectulde hotarareprivindmodificarea HCL nr.109/27.04.2018 
privindaprobareaOrganigramei, Statului de functii,numarului de 
personalsiRegulamentului de OrganizaresiFunctionare ale Directiei de AsistentaSociala 
Alexandria 

Prin expunerea de motive nr.___/__.06.2018 ,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 reducerea numarului de 
posturi aprobate prin HCL 109/2018 de asistenti personali pentru persoane cu 
handicap grav datorita faptului ca resursele financiare alocate pentru asigurarea si 
garantarea cheltuielilor salariale ale acestora au fost pentru 165 de posturi existente in 
organigrama si statul de functii de la inceputul anului 2018, solicitandu-se astfel 
micsorarea numarului de posturi la 167. 

Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal abroga art.14 si 15 
Anexa 2 din HG 797/2017, referitor la constituirea si componenta colegiului director 
si modifica art.12 drept pentru care „În cazul Direcției organizată ca instituție publică, 
conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/director executiv adjunct 
sau de director general, după caz.” 

 

 

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. 



- Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative 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 modificareasicompletarea HCL 
nr.109/27.04.2018 pentrumodificareaOrganigramei, Statului de functii, numarului de 
personal di Regulamentului de OrganizaresiFunctionare ale Directiei de 
AsistentaSociala Alexandria. 

 

 

 

DirectiaEconomica ,DirectiaJuridicComercial,                                                          

     Director executiv,                                                     Director executiv, 

HaritinaGafencuPostumiaChesnoiu 

 

 

 

 

 


