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REFERAT

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.”
Avand in vedere Legea 79 din 28 martie 2018 pentru modificarea si completarea Legii cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice-Anexa nr.II, capitolul I punctul 1,
subpunctul 1.4 , nr. curent 2^1 , solicitam modificarea functiilor de sef serviciu medic primar si sef
serviciu medic din cadrul Cabinetului de medicina scolara stomatologica respectiv Serviciul Asistenta
Medicala Scolara in medic primar coordonator si medic coordonator.
De asemenea, avand in vedere numarul mare de solicitari pentru angajarea de asistenti personali
pentru persoane cu handicap grav solicitam majorarea numarului de asistenti personali de la 170 la 175 .
Toate modificările apărute în organigramăşi în statul de funcţii al instituţiei se raporteazăasupra
atribuţiilor fiecărui compartiment aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Detaliile referitoare la modificările în structura fiecărui compartiment, salarizarea fiecărei funcţii în
parte sunt prevăzute în statul de funcţii propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre.
Regulamentul de Organizareşi Funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre

reflectă toate modificările apărute în atribuţiile fiecărui compartiment, modul de subordonare
ierarhică, precumşi alte reglementări referitoare la organizarea şi funcţionarea Directiei de Asistenta
Sociala Alexandria.
Faţăde cele de mai sus, vărugăm să aprobaţi iniţierea prezentului proiect de hotărâre de modificare
a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Directiei de
Asistenta Sociala Alexandria în forma prezentată.
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