
 
JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIULALEXANDRIA 
Nr.28271/11.12.2019 

 
 
                                                        REFERAT DE APROBARE 
 
Priveste: modificarea HCL 369/31.10.2019 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 

 
 
 
Prin referatul nr.13348/09.10.2019 , Directorul executiv al Serviciului Public de inters local Directia 

de Asistenta Sociala Alexandria, solicita modificarea HCL 369/2019 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si Functinare ale Serviciului 
Public de interes local Directia de Asistenta Sociala Alexandria. 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind Cdul 

Administrativ, Consiliul Local al municipiului Alexandria aprobă, în condițiile legii, la propunerea 

primarului, organizarea și statul de funcții ale instituțiilor publice de interes local. 
Scopul activitatii serviciului public local de asistenta sociala consta in asigurarea aplicarii actelor 

normative privind activitatea de protectie si asistenta sociala, elaborarea de programe si strategii de 
dezvoltare sociala si implementarea programelor de protectie si asistenta sociala aprobate de Consiliul 
local.  

Conform referatului mentionat mai sus in cadrul serviciului Asistenti personali si indemnizatii 
pentru persoane cu dizabilitati functioneaza un numar de 167 de asistenti personali. 

Datorita numarului mare de cereri pentru angajarea de asistenti personali serviciul public de 
interes local Directia de Asistenta Sociala solicita majorarea numarului de posturi de asistenti 
personali de la 167 la 180.  

Avand in vedere cele prezentate, consider ca este necesara modificarea HCL 369/2019 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.. 

 
 

PRIMAR, 
VICTOR  DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Priveste: modificarea HCL 369/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii , numarului de personal si 

Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de interes local  Directia de Asistenta Sociala Alexandria 
 

Consiliul Local al Municipiului  Alexandria , judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:  
-  Referatul de aprobare nr. 28271/11.12.2019 al Primarului municipiului Alexandria;  
-  raportul de specialitate comun nr.28272/11.12.2019, întocmit de Directia Economica si Directia Juridic Comercial 

din cadrul Primariei municipiului Alexandria;  
-  referatul nr.13348/09.12.2019 al Serviciului Public de interes local Directia de Asistenta Sociala; 
-  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
-  prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice 

de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;  

-  prevederile art. 129, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.58 si 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicata si actualizata, privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normativ  

In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1),art.139, alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.„a” din OUG nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.I. Se modifica anexa nr.1 si anexa nr.2 la HCL 369/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de 

functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de interes local Directia de 
Asistenta Sociala Alexandria si va avea cuprinsul prevazut in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare. 

Art.II. Celelelate prevederi ale HCL 369/31.10.2019 raman neschimbate. 
Art.III. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului Public de Interes Local 
‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                         CONTRASEMNEAZA 
            Consilier ,                                                                                        Secretar general  , 
      Silvia  COBARLIE                                                                        Alexandru Razvan CECIU 
  
 
  
  
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. ___ din 19.12.2019 

 
 



JUDETUL TELEORMAN                                                                                       Aprobat, 
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                                    Primar 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                                                          Victor Dragusin        
NR. 13348/09.12.2019 
 

 
 

R E F E R A T 
 

Priveste: modificarea HCL 369/31.10.2019 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 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.” 

Avand in vedere numarul mare de solicitari pentru angajarea de asistenti personali pentru persoane cu 
handicap grav solicitam majorarea numarului de asistenti personali de la 167 la 180 . 

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 propuse sunt prevăzute în statul de funcţii si organigrama inaintate 
spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre.  

Avand in vedere cele prezentate mai sus , va rugam sa aprobati initierea prezentului proiect de 
modificare a 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.28272/11.12.2019 

 
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
Priveste : modificarea HCL 369/31.10.2019 privind 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.28271/11.12.2019 , primarul municipiului Alexandria luand in 

considerare referatul nr.13348/09.12.2019 al Serviciului Public de interes local Directia de Asistenta Sociala 

Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotarare pentru modificarea HCL 369/2019 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. 

In cadrul serviciului Asistenti personali si indemnizatii pentru persoane cu dizabilitati 
functioneaza un numar de 167 de asistenti personali. 

Datorita numarului mare de cereri pentru angajarea de asistenti personali serviciul public de 
interes local Directia de Asistenta Sociala solicita majorarea numarului de posturi de asistenti 
personali de la 167 la 180.  

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 

- 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 pentru modificarea HCL 
nr.369/2019 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, 
impreuna cu intreaga documentatie 

 
             Directia Economica ,                                                                   Directia Juridic Comercial,                                                          
               Director executiv,                                                                           Director executiv, 
               Haritina Gafencu                                                                            Postumia  Chesnoiu      
 


