ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Priveste: aprobareaorganigramei, a statului de funcţii ,numarului de personal şiRegulamentului de
organizareşifuncţionare ale serviciului public de interes local Direcţia de AsistenţăSocială Alexandria
Consiliul Local al Municipiului Alexandria , judeţulTeleorman, întrunitînsedinţade îndată, avândînvedere:
- referatul de aprobare nr. 16994/07.08.2020 al Primaruluimunicipiului Alexandria;
raportul
de
specialitatecomun
nr.16995/07.08.2020,
întocmit
de
DirecţiaEconomicăşiDirecţiaJuridicComercial din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria;
- referatul nr.8160/06.08.2020 al Serviciului Public de interes local Direcţia de AsistenţăSocială;
- avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile HG 797/2017 pentruaprobarearegulamentelorcadru de organizareşifuncţionare ale
serviciilorpublice de asistenţăsocialaşi a structuriiorientative de personal;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”c” , art.518 si art.519 din OUG nr.57/2019,
privindCodulAdministrativ, cu modificărileşicompletărileulterioare;
In temeiulprevederilor art. 136, alin.(1),art.139, alin.(1)şi art.196, alin.(1), lit.„a”din din OUG nr.57/2019,
privindCodulAdministrativ al Romaniei, cu modificărileşicompletărileulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobăorganigrama, statul de funcţii, numărul de personal şiRegulamentul de
OrganizareşiFuncţionare aleServiciului Public de interes local Direcţia de AsistenţăSocială Alexandriaconform
Anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentahotarâre.
Art.2.Posturilenouînfiinţate, de asistentmedical ,vor fi ocupatedupaprimireaavizului de la
MinisterulSănătăţii.
Art.3.Cu data intrariiînvigoare a prezentei, îşiînceteazaaplicabilitateaprevederileH.C.L.nr.415/2019
cu privire la aprobareaorganigramei, a statului de funcţii, a numarului de personal şiRegulamentului de
OrganizareşiFuncţionare ale serviciului public de interes local Direcţia de AsistenţăSocialăAlexandria.
Art.4.Pringrijasecretaruluigeneral
al
municipiului
Alexandria
prezentahotarâreva
fi
transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleormanpentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria
şiServiciului Public de Interes Local ‘‘Direcţia de AsistenţăSocială“ Alexandria, pentrucunoaştereşipunereînaplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ ,
CONTRASEMNEAZÃ
CONSILIER ,Secretar general ,
Marian Dragoş PETCUAlexandruRăzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 263 din 10septembrie2020

JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.16994 /07.08.2020
REFERAT DE APROBARE
Privește: aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de interes local
Direcția de Asistență Socială Alexandria
Prin referatul nr.8160/06.08.2020 , Directorul executiv al Serviciului Public de inters local
Direcția de Asistență Socială Alexandria, solicită aprobarea organigramei, statului de funcțîi,
numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Functionare ale Serviciului Public de
interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.”c” din OUG nr.57/2019, privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al municipiului Alexandria aprobă, în condiţiile legii, la propunerea
primarului, organizarea și statul de funcțîi ale instituțiilor publice de interes local.
În data de 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au emis Ordinul
5487/1494, de aprobare a măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităților de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2.
Conform art.47 alin.(4) lit.”f” din ordinul menţionat autoritățile administraţiei publice locale
au obligația să asigure, în conformitate cu legislația în vigoare, resursele umane, respectiv personal
medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinet medical școlar, conform legii, și
resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în
contextul prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus.
Pe raza municipiului Alexandria funcționează 5 şcoli generale și 6 licee și instituția dispune de
8 posturi de asistenți medicali şcolari, astfel că este necesară suplimentarea numarului de personal
cu 4 posturi de asistenti medicali scolari .
Raportat la structura actuală a Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria şi având în vedere cele
menționate anterior, se propun următoarele modificări:
- Înființarea a patru (4) posturi de asistent medical în cadrul Serviciului Medicină Şcolară,
acestea putând fi ocupate doar după primirea avizului de la Ministerul Sănătăţii;
- Înființarea postului contractual de asistent medical, debutant în cadrul Centrului
Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost, acesta având , după reorganizare o structura de
1+10 salariați;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul Creșei 1 Mai în
asistent medical debutant, post vacant;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul cabinetelor
școlare
(cabinetul şcolar din cadrul Colegiului Al.I.Cuza) în asistent medical, post vacant
prin pensionarea titularului;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul cabinetelor
școlare (Gradiniţa Ion Creangă) în asistent medical debutant, post vacant prin pensionarea
titularului;

Direcția de Asistență Socială Alexandria va avea în cadrul aparatului propriu un număr
de 341 de posturi, dintre care 8 funcții publice de conducere, 44 de funcții publice de execuție,
5 funcții contractuale de conducere și 284 de funcții contractuale de execuție.
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.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea organigramei, statului de
funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de Asistență Socială
Alexandria, conform anexei 1 şi 2 la prezentul referat și, pe cale de consecință, încetarea
efectelor H.C.L. nr. 415/2019.
PRIMAR,
VICTOR DRÃGUŞIN

JUDETUL TELEORMAN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.16995/07.08. 2020
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveşte: aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de interes local Direcţia de
Asistenţă Socială Alexandria
1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Prin Referatul de aprobare nr.16994/07.08.2020 , primarul municipiului Alexandria luând în
considerare referatul nr.8160/06.08.2020 al Serviciului Public de interes local Direcţia de Asistența
Socială Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,
statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Serviciului Public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, conform necesității și
oportunității ce vor fi detaliate, cât și a prevederilor art.129, alin.(3) , lit.”c” din OUG nr.57/2019,
privind Codul Administrativ.
Activitatea serviciului public de interes local este de asistență și protecție socială, asistență
sanitară și asistență medico-socială.
Scopul activității serviciului public local de asistență socială constă în asigurarea aplicării
actelor normative privind activitatea de protecție și asistență socială, elaborarea de programe și
strategii de dezvoltare socială și implementarea programelor de protecție și asistență socială aprobate
de Consiliul local.
Se impune luarea cu celeritate a unor măsuri privind restructurarea și reașezarea posturilor de
o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficientă a atribuțiilor instituționale, conform HG
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
Nouă dimensionarea a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are în vedere
respectarea 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 nivelul
administraţiei publice locale și serviciilor sociale.
Direcția de Asistență Socială Alexandria va avea în cadrul aparatului propriu un număr de
341 de posturi, dintre care 8 funcții publice de conducere, 44 de funcții publice de execuție, 5 funcții
contractuale de conducere și 284 de funcții contractuale de execuție.
2.LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile
următoarelor acte normative:
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-HG.nr.611/2008 pentru aprobarea și normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
3.CONCLUZII, CONSTATARI SI PROPUNERI
Considerăm că propunerea este legală , necesară și oportună și propunem analizarea, în vederea
supunerii spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria a proiectului de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, împreună cu
întreagă documentație.

Direcţia Economică ,
Director executiv,
Haritina Gafencu

Direcţia Juridic Comercial,
Director executiv,
Postumia Chesnoiu

JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA
DIRECŢIA DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ
NR. 8160/06.08.2020

Aprobat,
Primar
Victor Drăguşin

REFERAT
Privește: aprobarea Organigramei, a Statului de funcții, numărului de personal și
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de inters local Direcția de
Asistență Socială 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 instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de
asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi
oraşelor, că 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.”
În data de 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au emis Ordinul
5487/1494, de aprobare a măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităților de învățământ în condiții
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2.
Conform art.47 alin.(4) lit.”f” din ordinul menţionat autoritățile administraţiei publice locale au
obligația să asigure, în conformitate cu legislația în vigoare, resursele umane, respectiv personal medicosanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinet medical școlar și resursele materiale și financiare
pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în contextul prevenirii și combaterii
răspândirii infecției cu noul coronavirus, astfel că solicităm suplimentarea numărului de asistenți medicali
cu 4 posturi, în vederea asigurării personalului medical desemnat să asigure asistenţa medicală pentru
fiecare unitate .
Menționăm că pe raza municipiului Alexandria funcționează 5 şcoli generale și 6 licee și instituția
noastră dispune de 8 posturi de asistenți medicali şcolari.
Raportat la structura actuală a Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria şi având in vedere cele
mentionate anterior, se propun următoarele modificari privind funcțiile publice și contractuale:
- Înființarea a patru (4) posturi de asistent medical în cadrul Serviciului Medicină Şcolară, acestea
putând fi ocupate doar după primirea avizului de la Ministerul Sănătăţii;
- Înființarea postului contractual de asistent medical , debutant în cadrul Centrului Rezidențial
pentru Persoane fără Adăpost, acesta având , după reorganizare o structura de 1+10 salariați;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul Creșei 1 Mai în
asistent medical debutant, post vacant;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul cabinetelor școlare
(cabinetul şcolar din cadrul Colegiului Al.I.Cuza) în asistent medical, post vacant prin pensionarea
titularului;
- Se modifică postul contractual de asistent medical principal din cadrul cabinetelor școlare
(Gradiniţa Ion Creangă) în asistent medical debutant, post vacant prin pensionarea titularului;
Direcția de Asistență Socială Alexandria va avea în cadrul aparatului propriu un număr de 337 de
posturi, dintre care 8 funcții publice de conducere, 44 de funcții publice de execuție, 5 funcții contractuale
de conducere și 285 de funcții contractuale de execuție.
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 în structura fiecărui compartiment sunt prevăzute în statul de
funcţii propus spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii
privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes local și aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea,
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de
interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.
Având în vedere cele menționate, propunem Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.
53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii
Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi
completările ulterioare aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Direcţiei de Asistență Socială Alexandria, conform anexei 1 şi 2 la prezentul referat şi, pe
cale de consecinţă, încetarea efectelor H.C.L. nr. 415/2019.
Director executiv,
Doina Nedea

