JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.___ /25.10. 2018

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal si
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de interes local Directia de
Asistenta Sociala Alexandria

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Prin Referatul de aprobare nr.____/__.10.2019 , primarul municipiului Alexandria luand
in considerare referatul nr.10710/24.10.2019 al Serviciului Public de interes local Directia de
Asistenta Sociala Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si
Functionare ale Serviciului Public de interes local Directia de Asistenta Sociala Alexandria,
conform necesitatii si oportunitatii ce vor fi detaliate, cat si a prevederilor art.129, alin.(3) ,
lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
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 restructurarea si reasezarea
posturilor de o maniera flexibila, care sa permita indeplinirea cu eficienta a atributiilor
institutionale, conform HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.
Noua dimensionarea a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are în vedere
respectarea 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 nivelul
administraţiei publice locale si serviciilor sociale.
In cadrul Serviciului Buget, Salarizare, Achizitii Publice,Compartimentul Achizitii
Publice se vor stabili doua functii publice de executie de consilier achizitii publice, conform
art. 610 , alin.(1) si (2) din Codul Administrativ , prin schimbarea denumirii functiilor publice de
executie care au in atributiile postului activitati de achizitie publica mai mult de 50%: astfel:
 Consilier achizitii publice , clasa I, grad profesional principal- 1 post ocupat( id post
419357)
 Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent- 1 post ocupat (id post
439534)
Serviciul Centrul Rezidential pentru Persoane fara Adapost , cu o structura de 1+8 se
va reorganiza si va avea o structura de 1+9 posturi prin infiintarea unui post contractual de
paznic.
Serviciul Financiar Contabilitate , cu o structura de 1+8 se va reorganiza si va avea o
structura de 1+8 prin desfiintarea postului contractual de subinginer(administrator) din cadrul
Compartimentului Arhiva, Aprovizionare, baza legala fiind art.65 alin.(1) din Legea 53/2003Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si prin preluarea functiei

contractuale de sofer si pe ocupantul acesteia de la Serviciul Buget, Salarizare, Achizitii
Publice- Compartimentul Administrativ.
Serviciul Buget , Salarizare, Achizitii publice cu o structura de 1+11 se va reorganiza si
va avea o structura de 1+10 posturi prin preluarea postului de sofer de Serviciul Financiar
Contabilitate.
Serviciul Medicina Scolara rezultat din comasarea Serviciului Asistenta Medicala
Scolara si Cabinetului de medicina scoalara stomatologica va avea o structura de 1+38
functii contractuale astfel:
 Medic primar coordonator – 1 post
 Medic primar – 1 post;
 Medic specialist- 1 post;
 Medic- 2 posturi, postul de medic coordonator al Serviciului Asistenta medicala
scolara tranformandu-se in functia contractuala de medic
 Medic dentist- 5 posturi
 Medic dentist specialist-1 post
 Asistent medical – 25 posturi
 Tehnician dentar- 1 post
 Ingrijitor- 1 post
 Registrator medical - 1 post
2.LEGALITATEA PROIECTULUI
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe
prevederile urmatoarelor acte normative:
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale
serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.
3.CONCLUZII, CONSTATARI SI PROPUNERI
Consideram ca propunerea este legala , necesara si oportuna si propunem analizarea in
vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria a proiectului de
hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului
de Organizare si Functionare ale ale serviciului public de interes local Directia de Asistenta
Sociala Alexandria, impreuna cu intreaga documentatie.
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