
  
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr._____/___iunie 2018 

 
 
                                               EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
Priveste: modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de 
Asistenta Sociala Alexandria 

 
In  conformitate  cu  prevederile  art. 6 alin.(2) din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, anual, la propunerea primarului, consiliul local va 
aproba numarul asistentilor personali. 

Prin Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 
structurii orientative de personal se abroga art.14 si 15 Anexa 2 din HG 797/2017, referitor la 

constituirea si componenta colegiului director si se modifica art.12 drept pentru care „În cazul Direcției 

organizată ca instituție publică, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/director 
executiv adjunct sau de director general, după caz.” 

Analizand  nota de fundamentare a DAS Alexandria se impune modificarea organigramei, statului 
de functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare ale  serviciului 
public de interes local. 

        Avand in vedere cele precizate mai sus directorul executiv al Serviciului Public de Interes Local 
‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria, solicita modificarea Organigramei, Statului de functii , 
numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare. 

 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 45, 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea  Organigramei, Statului de 
functii ,numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de 
interes local Directia de Asistenta Sociala Alexandria.  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 
 

PRIMAR, 
VICTOR  DRAGUSIN 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Priveste: 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. 13893/26.06.2018 a Primarului municipiului Alexandria;  
-  raportul de specialitate comun nr.13894/26.06.2018, întocmit de Directia Economica si Directia Juridic Comercial 

din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
-  referatul nr.7417/26.06.2018 al Serviciului Public Local Directia de Asistenta Sociala; 
-  avizul nr.778 conexat cu nr.11045/2018 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
-  prevederile art.6, alin.(2) din HG nr.427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de 

incdrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  prevederile art.64 alin.1 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative; 
-  prevederile art. 73 din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată privind administraţia publică locală; 
- 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 Hotărârii nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal 

-  prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.I. Se modifica Anexa nr.1 la HCL nr.109/27.04.2018 si va avea cuprinsul prevazut in Anexa nr.1 la prezenta 

hotarare.  
Art.II. Se modifica Anexa nr.2 la HCL nr.109/27.04.2018  si va avea cuprinsul prevazut in Anexa nr.2 la prezenta 

hotarare.   
Art.III. Se modifica Anexa nr.3 la HCL nr.109/27.04.2018 si va avea cuprinsul prevazut in Anexa nr.3 la prezenta 

hotarare. 
Art.IV.  Celelalte prevederi ale HCL nr.109/27.04.2018  raman neschimbate. 
Art.V. 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 punere in aplicare. 

              
      PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                          CONTRASEMNEAZA 
                   CONSILIER ,                                                                                     SECRETAR , 
                   Gica Anghel                                                                                    Jr. Iulian Purcaru 
   
  
 
ALEXANDRIA  
Nr. _______ din 27.06.2018 



CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                          Vizat, 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                                                      Primar 
ALEXANDRIA                                                                                    Victor Dragusin 
NR. ____/___iunie  2018 
 

 
 
 

R E F E R A T 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.427/2001, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare, anual, la propunerea 
primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor personali. 

Avand in vedere numarul mare de solicitari pentru angajarea de asistenti personali pentru persoane 
cu handicap grav prin HCL 109/27.04.2018 a fost majorat numarul de asistenti personali la 175 . 

Dar, tinand cont de faptul ca , la aprobarea bugetului local pe anul 2018 au fost alocate resurse 
financiare pentru asigurarea si garantarea cheltuielilor salariale pentru un numar de 165 de asistenti 
personali existenti in organigrama si statul de functii de la inceputul anului 2018 si la aceasta data , dupa 
majorarea numarului de asistenti personali avem angajati un numar de 167, propunem modificarea 
numarului de asistenti personali la 167 de posturi.   

Totodata, prin Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență 

socială și a structurii orientative de personal se abroga art.14 si 15 Anexa 2 din HG 797/2017, referitor la 

constituirea si componenta colegiului director si se modifica art.12 drept pentru care „În cazul Direcției 

organizată ca instituție publică, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/director 
executiv adjunct sau de director general, după caz.” 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea prezentului proiect de hotărâre de modificare  
 a Organigramei, a Statului de funcţii, a numarului de personal si Regulamentului de organizare si 
functionare  ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria în forma prezentată. 
 
  
 
 

 
Director executiv, 
DOINA  NEDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr._____/___ iunie  2018 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 
 la Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de 
Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria  

Prin expunerea de motive nr.___/__.06.2018 , Primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei , a statului de functii , numarului de personal si a Regulamentului de organizare 
si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala 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 de Interes Local ‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria se aproba, la propunerea 
primarului, de Consiliul Local. 

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

Se impune luarea cu celeritate a unor masuri privind reducerea numarului de posturi 
aprobate prin HCL 109/2018 de asistenti personali pentru persoane cu handicap grav 
datorita faptului ca resursele financiare alocate pentru asigurarea si garantarea cheltuielilor 
salariale ale acestora au fost pentru 165 de posturi existente in organigrama si statul de functii 
de la inceputul anului 2018, solicitandu-se astfel micsorarea numarului de posturi la 167. 

Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal abroga art.14 si 15 Anexa 2 din HG 

797/2017, referitor la constituirea si componenta colegiului director si modifica art.12 drept 

pentru care „În cazul Direcției organizată ca instituție publică, conducerea acesteia se asigură 

de director/director executiv/director executiv adjunct sau de director general, după caz.” 

 

 



2.LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

prevederile urmatoarelor  acte normative:  

- Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

- 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 completarile 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; 

- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare 

ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal. 

- Hotărârea nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal 

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 modificarea si completarea HCL nr.109/27.04.2018 pentru 
modificarea Organigramei, Statului de functii, numarului de personal di Regulamentului de 
Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria .  

 

 

 
            Directia Economica ,                                                    Directia Juridic Comercial,                                                          

     Director executiv,                                                              Director executiv, 
               Haritina Gafencu                                                              Postumia  Chesnoiu      

 
 

 

 


