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R  E  F  E  R  A  T 
 

 

Priveste :modificareasicompletareaAnexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cuprivire la 
modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privindmodificareaOrganigramei, Statului de functii,numarului 
de personal siRegulamentului de organizaresifunctionare ale Directiei de AsistentaSociala Alexandria 
 
 
Prin HCL nr.194 / 27.06.2018 s-aumodificatAnexele nr.1,2 si 3  la HCL nr.109/27.04.2018 cu 
privirela modificareaorganigramei , statului de functii , numarului de personal siRegulamentului de 
organizaresifunctionare ale Serviciuluipublic de interes localDirectia de AsistentaSociala Alexandria. 
Centrul rezidential pentru persoane fara adapost  este o unitate publica de asistenta sociala, fara 
personalitate juridica,  în structura serviciului public D.A.S.Alexandria, este subordonat directorului 
executiv si este condus de un sef de serviciu. 

Obiectul de activitate al centrului este asigurarea protectiei sociale pentru familiile, 
persoanele adulte si copii aflaţi temporar in dificultate si fără adăpost. 

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. 

Avand in vedereca au existatcazuri in care au incetatservicileacordate de catre CRPFA 
datoritaincalcariide catrebeneficiari a obligatiilorcuprinse in contractulpentruacordarea de 
serviciisociale se impune cu celeritatemodificareasicompletareaRegulamentului de 
organizaresifunctionare al ServiciuluiServiciului Public de Interes Local Directia de AsistentaSociala 
Alexandria. 

Astfel ,se modificasi se completeazaalin (6) al art.85 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 194/ 
27.06.2018  cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privindmodificareaorganigramei, a 
statului de functiisinumarului de personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare ale 
Serviciului Public de InteresLocal Directia de AsistentaSociala Alexandria sivaaveaurmatorulcuprins: 

,,(6) Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidential:persoanele fără adăpost cu afecţiuni 
psihice grave , persoane cu tulburări grave de comportament care ar periclita buna desfăşurare a 
activităţii din cadrul adăpostului;  



a) persoanele fără adăpost cu afecţiuni psihice grave , persoane cu tulburări grave de 
comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii din cadrul adăpostului;  

b) persoanele care nu se pot autodeservi , si persoanele cu afecţiuni ce i-ar putea mobiliza la 
pat;  

c) persoane care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice  ( TBC , 
HIV,hepatita epidermica etc. );  

d) persoane cu domiciliu in alte localitati, exceptand persoanele provenite din Scolile 
ajutatoare aflate pe raza municipiului Alexandria si care nu au sustinatori legali; 

e) persoane cu pierderi de memorie. 
f) persoanele ale carorservicii au incetatdatoritaincalcariiregulamentului de 

organizaresifunctionaresinerespectariiobligatiilorbeneficiarilor conform contractuluipentruacordarea 
de serviciisociale” 
Potrivitprevederilor art.61 alin.1 din Legea nr. 24/ 2000  privindnormele de 
tehnicalegislativapentruelaborareaactelor normative , republicata ,  ,,modificareasaucompletareaunui 
act normativesteadmisanumaidacanu se afecteazaconceptiageneralaoricaracterulunitar al acelui act 
saudaca nu privesteintreagaoriceamai mare parte a reglementarii in cauza’’. 

Fata de celeprezentatemaisuspropunemmodificareasicompletareaAnexei nr.3 la la HCL nr. 
194/ 27.06.2018  cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privindmodificareaorganigramei, 
a statului de functiisinumarului de personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare ale 
Serviciului Public de InteresLocal Directia de AsistentaSociala Alexandriaprinintocmireaunuiproiect 
de hotarare  care va fi supusspredezbateresiaprobareConsiliului Local al municipiului Alexandria. 
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