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Priveste:  aprobareaorganigramei, a statului de funcţii ,numarului de personal siRegulamentul de 
organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local ‘‘D.G.A.S. “ Alexandria 

 
 

Consiliul Local al MunicipiuluiAlexandria ,judetulTeleorman, intrunit in sedintaextraordinara, avand 
in vedere:  

-  raportul de specialitatecomun nr._____/_______2017, întocmit de DirectiaBuget, Finante, 
TaxesiImpozitesiDirectiaAdministratiaPublicaLocala din cadrulPrimarieimunicipiului Alexandria; 

-  expunerea de motive nr._____/________2017 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
-  referatul nr.____/_______.2017 al Serviciului Public Local DirectiaGenerala de AsistentaSociala; 
-  avizul nr.10793 conexat cu nr.10962 si nr.12965/2017 al AgentieiNationale a FunctionarilorPublici; 
-  avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
-  prevederile art. 73 din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizatăprivindadministraţiapublicălocală; 
-  prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privindadministraţiapublicălocală, republicată, cu modificarilesicompletarileulterioare; 
In temeiulprevederilor art. 45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”dinLegea 215/2001 a 

administratieipublice locale , republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobăorganigrama, statul de funcţii, numarul de personal şiRegulamentul de 
organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala“ Alexandria , 
conform anexelor nr. 1-3 cefac parte integrantă din prezentahotărâre. 

Art.2. Cu data prezenteiinceteazaaplicabilitateaprevederilor H.C.L. nr.70/2017. 
Art.3.PringrijaServiciuluiCancelarieprezentahotarareva fi 

inaintataInstitutieiPrefectuluijudetuluiTeleormanpentruverificarealegalitatii, Primaruluimunicipiului Alexandria 
siServiciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ Alexandria, pentrucunoasteresipunere in 
aplicare. 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                         CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER ,                                                                                 SECRETAR , 
VoicilaFlorea                                                                             Jr. IulianPurcaru 
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. _______ din 29.03.2017 



JUDETUL TELEORMAN 
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Nr.______/________2017 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
laProiectul de la proiectul de hotarareprivindaprobareaorganigramei , a statului de 

functii , numarului de personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare ale 
Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ Alexandria 

 Prin expunerea de motive nr.____/______2017 ,Primarul municipiului 

Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind 

aprobareaorganigramei , a statului de functii , numarului de personal si a Regulamentului 

de organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de 

AsistentaSociala “ Alexandria 

1.  NECESITATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (3), lit. b) din Legea  nr. 215/2001  a 
administratiei   publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
Organigrama, Statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si 
functionare ale Serviciului Public Local ‘‘Directia Generala de Asistenta Sociala “ 
Alexandria se aproba, la propunerea primarului, de Consiliul Local. 

Activitatea serviciului public de interes local DGAS Alexandria este de asistenta 
sociala, asistenta sanitara si asistenta medico-sociala. 

Serviciile de curatenie din cadrul DGAS s-a dorit a fi externalizate partial , dar s-a 
constatat ca unitatile care ofereau astfel de servicii puteau asigura doar curatenia spatiilor, 
in cadrul CRPFA si a creselor  ingrijitorul avand mai multe responsabilitati ce ar ramane 
descoperite. 

Asa incat se solicita reorganizarea serviciului public local prin infiintarea unui 
Compartiment de Curatenie si Igienizare in cadrul serviciului Crese, format din trei 
posturi de ingrijitoare, pentru fiecare cresa cate un post si a unui Compartiment de 
Curatenie in cadrul serviciului CRPFA, care in ultimul an si-a marit capacitatea la 138 de 
persoane asistate, compartiment format din trei posturi de ingrijitor. 

Noua dimensionarea a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are în 
vedererespectarea 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 
niveluladministraţiei publice locale si serviciilor sociale; 

2.LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor  acte normative:  

-Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici (r2) , cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si             

dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si complatarile ulterioare;     

-Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare (art.36).  

- Legea 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001       
Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit 
prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea Planului de ocupare organigramei , a 
statului de functii , numarului de personal si a Regulamentului de organizaresifunctionare 
ale Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ Alexandria 

 

 

 

 
 

DirectiaBuget, Finante, TaxesiImpozite,                    DirectiaAdministratiaPublicaLocala 
  Director executiv,                                                            Director executiv, 
HaritinaGafencuRodicaBaicu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDETUL TELEORMAN 



PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr._____/____martie 2017 

 
                                                     EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Priveste: aprobareaOrganigramei, Statului de functii,numarului de 

personalsiRegulamentului de organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local 
‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala“ Alexandria 

 
In  conformitate  cu  prevederile  art. 36, alin. (3), lit. b) din Legea  nr. 215/2001  a 

administratiei   publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Organigrama, 
Statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de organizaresifunctionare ale Serviciului 
Public Local ‘‘Directia Generala de Asistenta Sociala “ Alexandria se aproba, la propunerea 
primarului, de Consiliul Local. 

Scopulactivitatiiserviciului public local D.G.A.S. consta in asigurareaaplicariiactelor 
normative privindactivitatea de protectiesiasistentasociala, elaborarea de programesistrategii de 
dezvoltaresocialasiimplementareaprogramelor de protectiesiasistentasocialaaprobate de 
Consiliul local. 

In cadrulcreselor, in afarainfirmierelorsi a asistentelormedicale, ale caroratributiisunt strict in 
legatura cu ingrijirea de bazasisupraveghereacopiilor, estenevoieside o persoana care saasigure nu 
doarcurateniaspatiilor, ci siaranjareapaturilorcopiilor la culcaresisculare, insotireacopiilor la toaleta, la 
sala de mesesidormitor, pregatireasalii in vedereaserviriimeseisialteatributii care nu pot fi 
indeplinitedacaserviciile de curateniesuntexternalizate. 

De asemenea , in cadrul CRPFA, in afaracuratenieispatiilordinauntrulsi din afaracentrului, 
personalul cu atributii de curatenieajutăsila lucrările de pregătire a preparatelorculinare, conform 
instrucţiunilorprimite de la bucătar( pregătiripreliminare),spală, dezinfecteazăşiclăteştevesela din 
bucătărieşi are grijă de acestebunuri , atributii care, de asemenea , nu pot fi indeplinite in 
cazulexternalizariiserviciilor. 
Avand in vedereceleprecizatemaisusdirectorul general al Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala 
de AsistentaSociala “ Alexandria, solicitaaprobareaOrganigramei, Statului de functii , numarului de 
personal siRegulamentului de organizaresifunctionare, prininfiintarea a douacompartimente de 
CurateniesiIgienizare. 

Propunerea de maisusfiindlegala, necesarasioportuna, in conformitate cu prevederile art.45, 
alin. (6) dinLegea nr. 215/2001 a administratieipublice locale republicata, cu 
modificarilesicompletarileulterioare, propunelaborarea de catreDirectiaBuget, Finante, 
TaxesiImpozitesiDirectiaAdministratiaPublicaLocala, a unuiproiect de 
hotarareprivindaprobareaOrganigramei, Statului de functii, numarului de personalsiRegulamentului 
de organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ 
Alexandria.  

Proiectul de hotarareimpreuna cu intreagadocumentatieva fi 
supusspredezbateresiaprobareConsiliului local al municipiului Alexandria. 

 
PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 



CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                                      Vizat, 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA                                            Primar 
ALEXANDRIA                                                                                                      Victor Dragusin 
NR. 4341/23.03.2017 
 

R E F E R A T  
 

In conformitate cu H.G.90/2003 si  H.G.539/2005 , incepand cu anul 2003 serviciul 
public de asistentasociala de la nivelulmunicipiului , denumit in continuareserviciu public local, 
se organizeazasifunctioneaza in subordineaconsiliului local, caunitatespecializata cu 
personalitatejuridica care asigura , in principal , gazduire, ingrijiresocialasimedicala, asistenta, 
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitaresireinsertiesocialapentrucopil, familie, persoane cu 
handicap , persoanevarstnice, precumsipentrualtepersoaneaflate in dificultate. 

Scopulactivitatiiserviciului public de interes local A.A.S.P.S. consta in 
asigurareaaplicariiactelor normative privindactivitatea de protectiesiasistentasociala, elaborarea 
de programe de protectiesiasistentasocialasistrategii de 
dezvoltaresocialasiimplementareaprogramelor de protectiesiasistentasocialaaprobate de 
Consiliul local.Activitatea serviciului public de interes local DGAS Alexandria este de asistenta 
sociala, asistenta sanitara si asistenta medico-sociala. 

Avand in vedere referatul nr. 4139/21.03.2017 si referatului nr.4143/21.03.2017al 
directorului executiv al Directiei de Asistenta Medicala si Sociala si al Serviciului Resurse 
Umane consideram ca este necesara infiintarea a doua compartimente de curatenie si igienizare 
in cadrul serviciului public local DGAS Alexandria. 

Aceste servicii s-a dorit a fi externalizate , dar s-a constatat ca unitatile care ofereau astfel 
de servicii puteau asigura doar curatenia spatiilor, in cadrul CRPFA si a creselor  ingrijitorul 
avand mai multe responsabilitati ce ar ramane descoperite. 

Asa incat se doreste reorganizarea serviciului public local prin infiintarea unui 
Compartiment de Curatenie si Igienizare in cadrul serviciului Crese, format din trei 
posturi de ingrijitoare, pentru fiecare cresa cate un post si a unui Compartiment de 
Curatenie in cadrul serviciului CRPFA, care in ultimul an si-a marit capacitatea la 138 de 
persoane asistate, compartiment format din trei posturi de ingrijitor.  

Fata  cele aratate mai sus, specificam faptul ca, prin aceasta reorganizare personalul 
DGAS Alexandria isi pastreaza posturile ocupate si in noua structura. 

Prin urmare, luand in considerare faptul ca prin modificarile propuse in structura 
organizatorica (organigrama) si in statul de functii se modifica numarul de posturi,  propunem 
aprobarea organigramei, a noului stat de functii, numarului de personal si Regulamentului de 
organizare si functionare ale serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala 
Alexandria, conform anexelor  la prezentul referat. 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   s-a intocmit proiectul de 
hotarare pe care il supun spre aprobarea Consiliului local. 

 
 

Director general, 



IOAN VOICU 


