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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H  O  T  A  R  A  R  E 

 
                 Priveste : modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la modificarea HCL 
nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si Regulamentului de 
organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria 
 
              Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 18005/21.08.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 18006/21.08.2018 al Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial din 

cadrul Primariei municipiului Alexandria ; 
- referatul nr. 9085/21.08.2018 al  Directiei de Asistenta Sociala Alexandria 
- prevederile HCL nr. 194/27.06.2018  referitoare la modificarea  HCL nr.109/27.04.2018  privind modificarea 

Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei 
Generala de Asistenta Sociala Alexandria 

- prevederile Ordinului nr.2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice,persoanelor fara adapost,tinerilor care au parasit sistemul de 
protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate,precum si pentru serviciile acordate in 
comunitate,serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale. 

- prevederile art. 59, art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative , republicata; 

- prevederile art. 36 alin.  (1), (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 
                In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si  art. 115 alin. (1)  lit. b) , din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei 
publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H  O  T  A  R  A  S  T  E : 
Art. I. Se modifica si se completeaza alin.(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 privind modificarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal si 
a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala 
Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

,, (6) Nu pot beneficia de serviciile centrului rezidential: 
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 caror servicii au incetat datorita incalcarii regulamentului de organizare si functionare si 
nerespectarii obligatiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de servicii sociale.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 194/ 27.06.2018  cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 
privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si Regulamentului de organizare si 
functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, raman neschimbate. 

Art. III.  Prin grija Secretarului 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 masuri de aplicare. 

 
                           PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZA 
                                         CONSILIER,                                                            SECRETAR, 
                                          Gica Anghel                                                           Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 
ALEXANDRIA 
NR._______/24.08.2018 



JUDETUL TELEORMAN                                                                                      SE APROBA 

CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA                                                    PRIMAR,  

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                                                        VICTOR DRAGUSIN 

NR._____/ _________2018 

 
 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 

 

                 Priveste : modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la 
modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de 
personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria 
 
 
                 Prin HCL nr. 194 / 27.06.2018 s-au modificat  Anexele nr.1, 2 si 3  la HCL nr.109/27.04.2018 cu 
privire la modificarea organigramei , statului de functii , numarului de personal si Regulamentului de organizare 
si functionare ale Serviciului public de interes local Directia de Asistenta Sociala 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 vedere ca au existat cazuri in care au incetat servicile acordate de catre CRPFA datorita 
incalcarii de catre beneficiari a obligatiilor cuprinse in contractul pentru acordarea de servicii sociale se impune 
cu celeritate modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Serviciului 
Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria. 

 Astfel , se modifica si se completeaza alin (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 privind modificarea organigramei, a statului de functii si 
numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de Interes Local 
Directia de Asistenta Sociala Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

 ,, (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 caror servicii au incetat datorita incalcarii regulamentului de organizare si 

functionare si nerespectarii obligatiilor beneficiarilor conform contractului pentru acordarea de servicii sociale” 



             Potrivit prevederilor art. 61 alin. 1 din Legea nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative , republicata ,  ,,modificarea sau completarea unui act normativ este admisa 
numai daca nu se afecteaza conceptia generala ori caracterul unitar al acelui act sau daca nu priveste intreaga ori 
cea mai mare parte a reglementarii in cauza’’. 

Fata de cele prezentate mai sus propunem modificarea si completarea Anexei nr. 3 la la HCL nr. 194/ 
27.06.2018  cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea organigramei, a statului de 
functii si numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de 
Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria prin intocmirea unui proiect de hotarare  care va fi supus 
spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 

 DIRECTOR EXECUTIV , 
Doina  Nedea 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
NR.________/___________2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

                 la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  
cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de 
functii,numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generala de Asistenta 
Sociala Alexandria 
 
 
                  Prin HCL nr. 194 / 27.06.2018 s-au modificat  Anexele nr. 1, 2 si 3  la HCL nr.109/27.04.2018 cu 
privire la modificarea 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 prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

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. 

   Avand in vedere ca au existat cazuri in care au incetat servicile acordate de catre CRPFA datorita 
incalcarii de catre beneficiari a obligatiilor cuprinse in contractul pentru acordarea de servicii sociale se impune 
cu celeritate modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Serviciului 
Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria. 
   Conform art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propun urmatorul proiect de hotarare: ,,Proiect de hotarare privind 
modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la modificarea HCL 
nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria’’. 
              Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria va 
intocmi raportul comun de specialitate pe care il va sustine la comisiile de specialitate spre avizare. 
              Dupa intocmirea raportului comun de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, 
proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate si avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
 

 
 

PRIMAR , 
VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA              

DIRECTIA ECONOMICA  

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

NR. _____/__________2018 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

                la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  
cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii, 
numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala 
Alexandria 
 
 

                   Prin expunerea de motive nr. _________/_________2018 , Primarul Municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al municipiului Alexandria proiectul de hotarare privind 
modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la modificarea HCL 
nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generala de Asistenta Sociala Alexandria 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

                 Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 
                 In urma referatului nr._______/_________2018  prezentat de Serviciul Public de Interes Local 
Directia de Asistenta Sociala Alexandria, s-a propus modificarea Anexei nr. 3  la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu 
privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului 
de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generala de Asistenta Sociala 
Alexandria, in vederea completarii persoanelor care nu beneficiaza de serviciile centrului datorita incalcarii 
obligatiilor acestora cuprinse in contractual de acordare a serviciilor sociale. 
               Modificarea si completarea Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare si functionare ale Serviciului 
Public de Interes Local Directia a de Asistenta Sociala Alexandria , ce face parte integranta din HCL nr. 194/ 
27.06.2017  cu privire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de 
functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generala de 
Asistenta Sociala Alexandria, este necesara si oportuna astfel incat persoanele care au beneficiat de serviciile 
sociale oferite de CRPFA si care au incalcat obligatiile din contractual de acordare a serviciilor sociale sa nu mai 
poata beneficia de aceste servicii. . 
       Avand in vedere cele precizate mai sus , se impune si modificarea si completarea alin.(6) al art.85 din ROF 
al D.A.S. Alexandria din Anexa nr.3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la modificarea HCL 
nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, ce cuprinde 
persoanele ce nu pot beneficia de serviciile centrului rezidential. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI       

                 Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

- prevederile HCL nr. 194/27.06.2018  cu privire la modificarea  HCL nr.109/27.04.2018  privind 

modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si Regulamentului de organizare si 

functionare ale Directiei Generala de Asistenta Sociala Alexandria 

- prevederile art. 59 , art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative , republicata; 



- prevederile Ordinului nr.2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice,persoanelor fara adapost,tinerilor 

care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate,precum 

si pentru serviciile acordate in comunitate,serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale 

              - prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
            Avand in vedere cele aratate mai sus , propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind 
modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/ 27.06.2017  cu privire la modificarea HCL 
nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal si 
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria. 
    Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

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


