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Aprobat,
Primar
Victor Dragusin

REFERAT
Priveste: aprobarea Organigramei, a Statului de functii, numarului de personal si
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de inters local
Directia de Asistenta Sociala Alexandria

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.”
In vederea punerii in aplicare a prevederilor Codului Administrativ si tinand seama de
necesitatea eficientizarii aparatului serviciului public de interes local Directia de Asistenta Sociala
Alexandria, pe baza consultarilor cu ordonatorul de credite, este necesara reorganizarea acesteia
dupa cum urmeaza:
 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 asistent1 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 53/2003- Codul 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 scolara 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
Mentionam ca prin propunerile specificate nu se modifica numarul de posturi aprobate.
Toate modificările apărute în organigramă şi în statul de funcţii al instituţiei se raportează
asupra atribuţiilor fiecărui compartiment aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare.
Detaliile referitoare la modificările în structura fiecărui compartiment sunt prevăzute în
statul de funcţii propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre.
Avand in vedere cele prezentate mai sus , propunem 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, în forma prezentată.

Director executiv,
Doina Nedea

