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R E F E R A T 

 

 

Conform art.1 anexa nr.2 din HG 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal “Direcţia de 
asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliilor locale 
ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, 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.” 

Directia de Asistenta Sociala Alexandria reprezinta un reper in abordarea integrata a interventiei 

sociale, care cuprinde toate tipurile de probleme sociale ( copii, persoane cu handicap grav, persoane 

varstnice, persoane aflate in nevoi), iar personalul de specialitate al institutiei are misiunea de a aduce la 

indeplinire serviciile si beneficiile sociale prevazute de actele normative incidente in materie la cele mai 

inalte standarde de calitate. 

Institutia a fost infiintata la data de 01.06.2001 in baza Hotararii nr.63/25.05.2001 emisa de Consiliul 

Local al municipiului Alexandria. 

Serviciile de asistenta sociala prezente pe raza teritorial-administrativa a municipiului Alexandria au ca 

obiect acordarea asistentei sociale persoanelor si familiilor aflate in situatii de risc social, protectia si 

promovarea drepturilor copilului, domenii de maxima importanta si interes din perspectiva implicarii 

comunitatii locale, care prin obiectivele fundamentale pe care si le-a fixat in cadrul strategiei locale pe 

acest specific, trebuie sa asigure promovarea si respectarea drepturilor fundamentale ale familiei, copilului, 

ale persoanelor varstnice si ale celor cu handicap asa cum sunt recunoscute pe plan national si 

international. 

Pentru asigurarea de catre autoritatile administratiei publice locale a politicilor sociale in concordanta 

cu actele normative, la data de 23.11.2017, in Monitorul oficial nr.920/23.11.2017 a fost publicata HG 



nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor 

publice de asistenta sociala si functionare ale serviciilor publice de asistenta  sociala si a structurii 

orientative de personal, act normativ care a intrat in vigoare la data de 23.11.2017, data de la care a fost 

abrogata  HG nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul – cadru de organizare si functionare ale 

directiilor de asistenta sociala. 

Regulamentul cadru de organizare si functionare al DAS este prevazut in anexa nr.2 la H.G. 

nr.797/2017 si potrivit art.12 din aceasta anexa conducerea DAS este asigurata de directorul executiv si 

de Colegiul Director. 

Potrivit art.14 din anexa nr.2, componenta Colegiului Director este stabilita prin hotararea Consiliului 

Local . In acest sens , prin articolul mentionat mai sus, componenta este alcatuita din: secretarul unitatii 

administrativ teritoriale, care are calitatea de presedinte, directorul executiv al Directiei, seful 

compartimentului beneficii sociale, seful compartimentului de servicii sociale, 2 sefi ai 

compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului in domeniile 

educatie, spatiu locativ, autoritate tutelara, precum si 2 reprezentanti ai partenerilor sociali, toti avand 

calitatea de membri. 

Potrivit art.15 alin.4, lit.”d” si „f”, Colegiul Director  intocmeste si propunespreaprobareconsiliului 

local modificareastructuriiorganizatoriceşi a regulamentului de organizareşifuncţionare ale Direcţiei, , 

respectivstatul de functii, cu incadrarea in resurselefinanciarealocate de Consiliul local al muncipiului 

Alexandria. 

Avand in vedere cele aratate si tinand cont de dispozitiile legale in vigoare,se impune aprobarea cu 

celeritate a componentei Colegiului Director pentru respectarea termenelor prevazute de HG 

nr.797/2017,pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 

 

 

Director executiv, 

IOAN VOICU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


