
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 262/19.10.2021 privind aprobarea
organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de 
organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința 
extraordinară , având în vedere:

- referat de aprobare nr. 17707/01.03.2022al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 17708/01.03.2022al Direcției Economice și Direcției 

Juridic, Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 2104/01.03.2022al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență

SocialăAlexandria;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială;
-prevederile Legii nr. 24/27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.c), art. 518 și art. 519 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilorart. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin.(1), lit. a), din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

ART.I. Se modifică și completează art. 51, alin. (1) din Anexa nr. 3 la HCL nr. 
262/19.10.2021privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria și va avea următorul cuprins:

,, Beneficiarii direcţi ai centrului rezidential sunt:
- familii aflate într-o dificultate temporară sau situaţie de criză urmare unor stări 

conflictuale intre soti, calamităţi naturale ( incendii,inundatii etc) ramase fără adăpost;
- persoane adulte, cu precădere femei, aflate într-o situaţie de risc social sau care sunt 

expuse violenţei intrafamiliale şi sunt izgonite în stradă;
-categorii de persoane ramase fara adapost datorita unor litigii juridice;

- copii care au implinit varsta de 14 ani , aflaţi temporar într-o situaţie de risc din cauza 
destrămării familiei, a violenţei intrafamiliale sau altor dificultăţi apărute în cadrul familiei si 
sunt nevoiţi sa locuiască in strada;

- femei cu copii și persoane vârstnice care nu au solicitat azil politic pe teritorul 
României și provin din zone de război.”



ART.II.  Se modifică și completează art. 54, alin. (1) din Anexa nr. 3 la HCL nr. 
262/19.10.2021privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de 
Asistență Socială Alexandriași va avea următorul cuprins:

,, Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidențial:
- persoanele fără adăpost cu afecţiuni psihice grave , persoane cu tulburări grave de

comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul centrului; 
- persoanele care nu se pot autodeservi și persoanele cu afecţiuni ce i-ar putea

mobiliza lapat; 
- persoane care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice

(TBC,HIV, hepatită epidermică, etc. ); 
- persoanele cu o perioadă a domiciliului în municipiul Alexandria mai mică de o lună,

persoanele cu domiciliuîn alte localități, exceptând:persoanele provenite din Școlile
ajutătoare aflate pe raza municipiului Alexandria care nu au susținători legali și femeile cu
copii precum și persoanele vârstnice care provin din zone de război și care nu au solicitat azil
politic pe teritoriul României;

- persoane cu pierderi de memorie;
- persoanele ale căror servicii au încetat datorităîncălcării regulamentului de

organizare șifuncționare și nerespectării obligațiilor beneficiarilor conform contractului pentru
acordareade servicii sociale”.

ART.III.  Perioada de cazare în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost
pentru  femeile cu copii precum și pentru persoanele vârstnice care provin din zone de război și

care nu au solicitat azil politic pe teritoriul României este de maxim 90 de zile.
ART.IV. Celelalte prevederi ale HCL nr. 262/19.10.2021 privind  aprobarea organigramei, a ștatului de 

funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului 
public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, rămân neschimbate.

ART.V.Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Inspectoratului General pentru Imigrări- Biroul pentru Imigrări al 
Județului Teleorman, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman și Direcției 
de Asistență Socială Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                            SECRETAR GENERAL,

PETCU MARIAN DRAGOȘ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR. 55 /04 martie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
NR. 17707/01.03.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 
262/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de 

personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de 
interes local  Direcția de Asistență Socială Alexandria

Conform Convenției privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, fiecare stat 
contractant va acorda refugiaților care se găsesc în mod legal pe teritoriul său dreptul de a-și alege 
locul de reședință și de a circula liber.

Atunci când exercitarea unui drept, conform aceleiași Convenții, de către un refugiat ar necesita, în 
mod normal, concursul autorităților unei țări străine, la care el nu poate recurge, statele 
contractante pe teritoriul cărora refugiatul își are reședința se vor îngriji să-i fie acordată asistența 
necesară fie de către autoritățile lor proprii, fie de către o autoritate internațională.
În contextul actual, pe fondul războiului din Ucraina, tot mai multe femei însoțite de copii, precum 
și numeroase persoane vârstnice intră pe teritoriul țării noastre, solicitând sprijin din partea 
autorităților statului.

Precizăm că, la momentul actual Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost care 
funcționează în structura Direcției de Asistență Socială Alexandria, dispune de spații de cazare care 
asigură servicii sociale persoanelor cu domiciliul în municipiul Alexandria, iar cheltuielile cu 
funcționarea centrului sunt suportate din bugetul local.

De asemenea, femeile și copii acestora, precum și persoanele vârstnice care provin din zone 
de război și care nu au solicitat azil politic pe teritoriul României, vor putea beneficia de aceleași 
servicii sociale la care au acces și asistații centrului , servicii constând în cazare, asistență medicală
și acordarea a trei mese pe zi.

Conform art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotârâre: Proiect de hotărâre 
privind ,,modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 262/19.10.2021 privind aprobarea
organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și
funcționare ale serviciului public de interes local  Direcția de Asistență Socială Alexandria".

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria vor întocmi raportul comun de specialitate care va fi susținut la comisiile de specialitate 
spre avizare.

Dupa întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și 
avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             
DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 17708/01.03.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 

262/19.10.2021 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de 
personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de 

interes local  Direcția de Asistență Socială Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.17707/01.03.2022,  Primarul municipiului Alexandria 
supunedezbateriișiaprobăriiConsiliului Local al municipiului Alexandria, modificarea și completarea Anexei 
nr. 3 la HCL nr. 262/19.10.2021  privind  aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de 
personal și Regulamentului  de organizare  și funcționare ale serviciului  public de interes local  Direcția de  
Asistență  Socială  Alexandria. 
În contextul actual, pe fondul războiului din Ucraina, tot mai multe femei însoțite de copii, precum și 
numeroase persoane vârstnice intră pe teritoriul țării noastre, solicitând sprijin din partea autorităților 
statului.

Precizăm că, la momentul actual Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost care funcționează în 
structura Direcției de Asistență Socială Alexandria, dispune de spații de cazare         care asigură servicii 
sociale persoanelor cu domiciliul în municipiul Alexandria, iar cheltuielile cu funcționarea centrului sunt 
suportate din bugetul local.

De asemenea, femeile și copii acestora, precum și persoanele vârstnice care provin din zone de război și 
care nu au solicitat azil politic pe teritoriul României, vor putea beneficia de aceleași servicii sociale la care 
au acces și asistații centrului , servicii constând în cazare, asistență medicală și acordarea a trei mese pe zi.       
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative:

∑ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările 
ulterioare;

∑ Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată;

∑ HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

∑ Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului  și altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem 
integrat și cantinele sociale.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin. (1) și art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, considerăm ca proiectul 
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al  municipiului Alexandria, astfel că propunem spre 
analiză și aprobare proiectul de hotărâre întocmit pentru ,, modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL 
nr. 262/19.10.2021  privind  aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului  de organizare  și funcționare ale serviciului  public de interes local  Direcția de  Asistență  
Socială  Alexandria’’.

Direcția Juridic Comercial Direcția Economică
Director executiv,                                                               Director executiv, 

POSTUMIA-ROXANDRA CHESNOIU                    HARITINA  GAFENCU
JUDEȚUL TELEORMAN



CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ
SERVICIUL PUBLIC  LOCAL                                          PRIMAR,
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VICTOR  DRĂGUȘIN
ALEXANDRIA                          
NR.2104/01.03.2022

R E F E R A T

Privește:  modificarea și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 262/19.10.2021 privind
aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes
local  Direcția de Asistență Socială Alexandria

Conform Convenției privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, fiecare stat 
contractant va acorda refugiaților care se găsesc în mod legal pe teritoriul său dreptul de a-și alege 
locul de reședință și de a circula liber.

Atunci când exercitarea unui drept, conform aceleiași Convenții, de către un refugiat ar 
necesita, în mod normal, concursul autorităților unei țări străine, la care el nu poate recurge, 
statele contractante pe teritoriul cărora refugiatul își are reședința se vor îngriji să-i fie acordată 
asistența necesară fie de către autoritățile lor proprii, fie de către o autoritate internațională.
În contextul actual, pe fondul războiului din Ucraina, tot mai multe femei însoțite de copii, precum 
și numeroase persoane vârstnice intră pe teritoriul țării noastre, solicitând sprijin din partea 
autorităților statului.

Precizăm că, la momentul actual Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost care 
funcționează în structura Direcției de Asistență Socială Alexandria, dispune de spații de cazare care 
asigură servicii sociale persoanelor cu domiciliul în municipiul Alexandria, iar cheltuielile cu 
funcționarea centrului sunt suportate din bugetul local.

De asemenea, femeile și copii acestora, precum și persoanele vârstnice care provin din zone 
de război și care nu au solicitat azil politic pe teritoriul României, vor putea beneficia de aceleași 
servicii sociale la care au acces și asistații centrului , servicii constând în cazare, asistență medicală 
și acordarea a trei mese pe zi.
Astfel, propunem modificarea și completareaart. 51, alin. (1) din Anexa nr. 3 la HCL nr. 
262/19.10.2021privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria și va avea următorul cuprins:

,, Beneficiarii direcţi ai centrului rezidential sunt:
- familii aflate într-o dificultate temporară sau situaţie de criză urmare unor stări  

conflictuale intre soti, calamităţi naturale ( incendii,inundatii etc) ramase fără adăpost;
- persoane adulte, cu precădere femei, aflate într-o situaţie de risc social sau care sunt 

expuse violenţei intrafamiliale şi sunt izgonite în stradă;
- categorii de persoane ramase fara adapost datorita unor litigii juridice;
- copii care au implinit varsta de 14 ani , aflaţi temporar într-o situaţie de risc din cauza 

destrămării familiei, a violenţei intrafamiliale sau altor dificultăţi apărute în cadrul familiei si sunt 
nevoiţi sa locuiască in strada;

- femei cu copii și persoane vârstnice care nu au solicitat azil politic pe teritorul României și 
provin din zone de război.”



De asemenea, propunem modificarea și  completarea și aart. 54, alin. (1) din Anexa nr. 3 la 
HCL nr. 262/19.10.2021privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de 
personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria și va avea următorul cuprins:

,, Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidențial:
- persoanele fără adăpost cu afecţiuni psihice grave , persoane cu tulburări grave de

comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul centrului; 
- persoanele care nu se pot autodeservi și persoanele cu afecţiuni ce i-ar putea mobiliza la

pat; 
- persoane care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice (TBC ,

HIV, hepatită epidermică, etc. ); 
- persoanele cu o perioadă a domiciliului în municipiul Alexandria mai mică de o lună,

persoanele cu domiciliu în alte localități, exceptând: persoanele provenite din Școlile
ajutătoare aflate pe raza municipiului Alexandria care nu au susținători legali și femeile cu
copii precum și persoanele vârstnice care provin din zone de război și care nu au solicitat azil
politic pe teritoriul României;

- persoane cu pierderi de memorie;
- persoanele ale căror servicii au încetat datorită încălcării regulamentului de organizare și

funcționare și nerespectării obligațiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de
servicii sociale”.

Față de cele prezentate mai sus propunem modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL 
nr. 262/19.10.2021privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria prin întocmirea unui proiect de hotărâre care va fi supus spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Director executiv,
DOINA NEDEA

Șef serviciu ABSS,
Cristina Bobonete


