
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. YO 
DIN 2674 77), 

Privind: aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public Local de Asistenta 
Sociala Tecuci in Directia de Asistenta Sociala Tecuci, a Organigramei si a Statului de functii 
ale Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. 

Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin, Primarul municipiului Tecuci, judetul G.1ati 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare:______________ 

din 	 • 	. 	 / 
Consiliul Local al mun. Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 1e,1 . 

	
in data 

de 2 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub 

nr.fO din_________ 
Avand in vedere japortul de specialitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane, S SM 

inregistrat sub nr! 	din 	0 c20/ 

Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 17935 din 2018; 
Avand in vedere referatul intocmit de Directorul executiv al Serviciului Public Local de 

Asistenta Sociala Tecuci nr. 2381 din 20.04.2018, inregistrat sub nr.44229/20.04.2018; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.345 
Avand in vedere art. 41, art. 113-116 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
Avand in vedere art. 6 si ale art.1 si lldin Anexa nr. 2 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor —cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a 
structurii orientative de personal; 

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica Iocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 1 15, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aproba modificarea denumirii institutiei Serviciului Public Local de Asistenta 

Sociala Tecuci in Directia de Asistenta Sociala Tecuci. 
Art. 2. Se aproba Organigrama Directiei de Asistenta Sociala Tecuci, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 3. Se aproba Statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci, conform Anexei 

nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 4. Organigrana si Statul de fijctii ale Directiei de Asistenta Sociala Tecuci vor intra in 

vigoare cu data de 
Cu aceeasi data se abroga orice prevedere anterioara privind Organigrama si Statul de 

functii ale Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. 
Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci si a 

Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, judetul Galati. 
Art. 6. 	 va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului mun. Tecuci. 

bq 
Contrasemneaza, 

Secretar, 
Fotache Valerica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 	DIN________ 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 
Tecuci in Directia de Asistenta Sociala Tecuci, a Organigramei si a Statului de functii ale 
Directiei de Asistenta Sociala Tecuci 

Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci este o institu ţie publică  cu personalitate 
juridică, înfiinţată  în subordinea Consiliului Local incepand cu 01.06.2003, in baza Hot ărârii 
Consiliului Local nr. 22/27.02.2003, prin reorganizarea activit ăţii compartimentelor cu atribu ţii de 
asistenţă  socială  din subordinea Consiliului Local. 

Conform art. 113 din Legea nr. 292/201 1 a asistentei sociale : (1) Iri aplicarea atribu ţiilor 
prevăzute la art. 112 autorit ăţile administraţiei publice locale înfiin ţează  structuri specializate denumite 
servicii publice de asisten ţă  socială  şi organizează, în aparatul de specialitate aI consiliului 
judeţean/aI primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale. 

(3) Serviciile publice de asisten ţă  socială  se organizeaz ă  în subordinea consiliilor Iocale ale 
municipiilor ş i oraşelor, 1a nivel de direcţie. 

Potrivit art. 1 din Anexa nr. 2 din H.G. 797/2017 -Regulamentul- cadru de organizare si 
functionare al directiei de asistenta socia!a organizate in subordinea consiliilor locale ale municipiilor 
si oraselor: 

Direcţia de asistenţă  socială  este structura specializat ă  în administrarea ş i acordarea 
beneficiilor de asisten ţă  socială  şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridic ă, înfiinţată  în 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor ş i oraşelor, ca direcţie de asistenţă  socială, denumită  în 
continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protec ţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilit ăţi, precum ş i altor persoane, grupuri 
sau comunităţi aflate în nevoie 

Conform art. 6 din H.G. 797/2017 - (1) In termen de 120 de zile de la data intr ării în vigoare a 
prezentei hotărâri, consiliile Iocale ş i consiliile judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului 
local/consiliului j udeţean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucure şti/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 41 ş i art. 113 - 116 din Legea nr. 
292/201 1, cu modific ările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de orgaflizare ş i 
funcţionare ale serviciilor publice de asisten ţă  socială  în baza regulamentelor - cadru prev ăzute de 
prezenta hot ărâre. 



Personalul Serviciului Public Locai de Asistenta Sociala Tecuci este compus din func ţionari 
publici si salariati contractuali in numar de 146 prosturi. Organigrama şi Statul de Func ţii aprobate 
prin H.C.L nr. 111/2016 ,prevad un numar de 13 funcţionari publici (o funcţie publică  de conducere si 
12 funcţii publice de execu ţie) i 133 salariaţi contractuali (o funcţie contractuala de conducere, 20 
functii contractuaie de executie, 27 medici si asistenţi medicali din cadrul cabinetelor medicale 
co1are, mediatori sanitari si asistenţi medicali comunitari, 85 asisten ţi personali ai persoanelor cu 

handicap). 
Prin reorganizarea Serviciului Public Local de Asisten ţă  Socială  Tecuci în Direc ţia de 

Asistenţă  Socială  Tecuci vor fi modificate denumirea institutiei din Serviciului Public Local de 
Asistenţă  Socială  Tecuci în Direcţia de Asistenţă  Socială  Tecuci, Organigrama si Statul de func ţii aie 
Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci. 

Numărul total de posturi destinat personalului de specialitate r ămâne la ace1eai nivel cu cel 
aprobat prin H.C.L nr.1 I 1/2016, doar num ărul de asisten ţi personali ai persoanelor cu handicap crete 
dela8S la 100. 

Se înfiinţează  următoarele servici i: 
- Serviciul Beneficii Sociaie; 
- Serviciul Acordare Servicii Sociale; 

Modificările în structura func ţionarilor sunt: 
- numărul funcţiilorpublice crete de la 13 la 18; 
- numărul func ţiilor contractuale scad de la 48 la 43. 

Având în vedere cele mentionate, consideram ca Proiectul de hotarare indeplineste conditiile 
de Iegalitate si oportunitate, fapt pentru care se supune spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local 
Tecuci. 

PRIMAR, 
Hurdubae Catalin-Constantin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
NR.43CDIN 	oţ  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Local de Asisten ţă  Socială  
Tecuci în Direcţia de Asisten ţă  Socială  Tecuci, a Organigramei si a Statului de func ţii ale Direcţiei 
de Asistenţă  Socială  Tecuci 

Serviciul Public Local de Asistenţă  Socială  Tecuci este o instituţie publică  cu personalitate 
juridică , înfiinţată  în subordinea Consiliului Local începând cu 0 1.06.2003, în baza Hot ărârii Consiliului 
Local nr. 22/27.02.2003, prin reorganizarea activit ăţii compartimentelor cu atribu ţii de asistenţă  socială  
din subordinea Consiliului Local. 

Conform art. 113 din Legea nr. 292/2011 a Asisten ţei Sociale: (1) In aplicarea atribu ţiilor 
prevăzute la art. 112 autorit ăţile administraţiei publice locale înfiin ţează  structuri specializate denumite 
servicii publice de asisten ţă  socială  şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului jude ţean/aI 
primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale. 

(3) Serviciile publice de asistenţă  socială  se organizează  în subordinea consiliilor locale ale 
municipiilor ş i oraşelor, la nivel de direc ţie. 

Potrivit art. 1 din Anexa nr. 2 din H.G. 797/20 1 7 - Regulamentul - cadru de organizare si 
funcţionare aI direc ţiei de asistenţă  socială  organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor si 
orae1or: 

Direcţia de asistenţă  socială  este structura specializat ă  în administrarea ş i acordarea beneficiilor 
de asistenţă  socială  şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridic ă, înfiinţată  în subordinea consiiiilor 
locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direc ţie de asistenţă  socială, denumită  în continuare Direcţia, cu 
scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protec ţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilit ăţi, precum ş i altor persoane, grupuri sau comunit ăţ i aflate în nevoie 

Conform art. 6 din H.G. 797/2017 - (1) In termen de 120 de zile de Ia data intr ării în vigoare a 
prezentei hot ărâri, consiliile locale ş i consiliile judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului 
local/consiliului jude ţean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucure şti/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 41 ş i art. 113 - 116 din Legea nr. 292/201 1, 
cu modificările şi completările ulterioare şi adoptarea regulamentelor de organizare ş i funcţionare aie 
serviciilor publice de asisten ţă  socială  îri baza regulamentelor - cadru prev ăzute de prezenta hot ărâre. 

Personalul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci este compus din func ţionari 
publici si salariati contractuali in nurnar de 146 prosturi. Organigrama si Statul de Funcţii aprobate prin 
H.C.L nr.111/2016 ,prevad un numar de 13 funcţionari publici (o func ţie publică  de conducere si 12 
funcţii publice de execu ţie) si 133 salariaţi contractuali (o funcţie contractuala de conducere, 20 functii 
contractuale de executie, 27 medici si asistenţi medicali din cadrul cabinetelor medicale scolare, 
mediatori sanitari si asisten ţi medicali comunitari, 85 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap). 

Prin reorganizarea Serviciului Public Local de Asisten ţă  Socială  Tecuci în Direc ţia de Asistenţă  
Socială  Tecuci vor fi modificate denumirea institutiei din Serviciului Public Local de Asisten ţă  Socială  
Tecuci în Direc ţia de Asistenţă  Socială  Tecuci, Organigrama si Statul de func ţii ale Direcţiei de Asistenţă  
Socială  Tecuci. 



Numărul total de posturi destinat personalului de specialitate r ămâne Ia aceIeai nivel cu cel 
aprobat prin H.C.L nr.11 1i2016, doar num ărul de asisten ţi personali ai persoanelor cu handicap crete 
de la 85 la 100, deoarece sunt solicitari de angajare in functia de asistent personal a unor persoane ce 
au in intretinere persoane cu handicap grav cu o stare de sanatate irecuperabila din punct de vedere 
medical si cu o situatie socio-economica modesta. 
Se înfiiri ţează  următoarele servicii: 

- Serviciul Beneficii Sociale; 
- Serviciul Acordare Servicii Sociale; 

Modificările în structura func ţionarilor sunt: 
- numărul funcţiilor publice crete de la 13 la 18; 
- numărul funcţiilor contractuale scad de la 48 Ia 43. 

Având în vedere cele mentionate, consideram ca Proiectul de hotarare indeplineste conditiile de 
Iegalitate si oportunitate, fapt pentru care se supune spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local 
Tecuci. 

Comp. Resur e U ane,SSMj 



MINISTERII DEZVOLTARIIF(1Y 1 F S, 1 ADMINISTRATIFI PL SIACE 
Nationalit atitna Io 1uIii 

:.. .. 

S....J 

Nr. 17935l2018 

AVIZ 

Având în vedere: 

- prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. xvI alin. (2) din Legea nr. 1 6 1 /2003 privind unele m ăsuri pentru 
asigurarea transparen ţei în exercitarea dernnit ăţ ilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea ş i sanc ţionarea corup ţiei, cu modificările ş i completările 
ulterioare, 

- adresa Primăriei municipiului Tecuci, judeţul Galaţi nr. 1558/2018, de solicitare a 
avizului pentru stabilirea func ţiilor publice, înregistrat ă  la Agenţia Naţională  a 
Func ţionarilor Publici cu nr. 17935/2018, 

În temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici 
(r2), cu 

modificările şi completările ulterioare 

Agenţia Naţională  a Funcţionarilor Publici acordă  
aviz 

privind funcţiile publice din cadrul Direc ţiei de Asisten ţă  Socială  Tecuci, jucleţul Galaţi 

Preedinte 

Vasile - Felix COZMA 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
TECUCI 

SERVICIUL PUBLI 
DE ASISTENTA( tG 
Nr. 23810( 	, 

MUMICMWL TCC 

/ 
: 

Doarnna, nr.2, 
TeI. /Fax: 0236-820052 

e-mail: primtecuciyahoo.com  
WEB: www.prirnariatecuci. ro  

e-mail: asistenta_sociala®inunicipiultecuci.ro 

REFERAT 
. 	 privind: 

T - modifica e denumirii institutiei din Serviciul Public Local de Asistenta 
Sociala in Dir a de Asisten ţă  Socială  

-stabilirea si modificarea structurii institutiei 

Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci este o institu ţie publică  cu 
personalitate juridic ă, înfiinţată  în subordinea Consiliului Local incepand cu 
01.06.2003, in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/27.02.2003, prin reorganizarea 
activităţii compartimentelor cu atribu ţii de asistenţă  socială  din subordinea Consiliului 
Local. 

Potrivit art. 1 din Anexa nr. 2 din H.G. 797/2017 -Regulamentul- cadru de 
organizare si functionare al directiei de asistenta sociala organizate in subordinea 
consiliilor locale ale municipiilor si oraselor: 

Direcţia de asistenţă  socială  este structura specializat ă  în administrarea ş i 
acordarea beneficiilor de asisten ţă  socială  şi a serviciilor sociale, cu personalitate 
juridică, înfiinţată  în subordinea consiliilor locale aie municipiilor şi oraşeior, ca 
direcţie de asistenţă  socială, denumită  în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura 
aplicarea politicilor sociale în domeniul protec ţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilit ăţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunit ăţi 
aflate în nevoie 

Avand in vedere cele aratate mai sus, propunem inodificarea denumirii 
institutiei din Serviciul Public Local de Asistenta Sociala in Direc ţia de Asisten ţă  
Socială  

In conformitate cu prevederile art . 11 din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/20 1 7 
pentru aprobarea reguiamentelor —cadru de organizare si functionare ale serviciilor 
publice de asistenta sociala si a structurii orientative de persona1 si cu prevederile art 
2, alin (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, propunem 
urmatoarele modificari ale organigramei si a statului de functii 

Se va infiinta Serviciul Beneficii sociale , condus de un sef serviciu, gradul 
11, functionar public , functie publica nou infiintata. 

In subordinea acestui serviciu vor functiona: 
1. Compartimentul ajutoare sociale; 
2. Compartimentul alocatii famiiiale; 



3. Cornpartimentul asistenta persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice. 

Acest cornpartiment provine din reorganizarea Cornpartimentului protectia 
persoanelor cu handicap si va fi incadrat cu doua functii publice: 

- o functie de consilier, grad superior- ocupata; 
- o functie publica de consilier, grad superior. Aceasta functie publica provine din 

rnutarea ei de la Compartimentul Centrul de zi pentru copii si persoane varstnice. 

Deoarece sunt solicitari de angajare in functia de asistent personal a unor 
persoane ce au in intretinere persoane cu handicap grav cu o stare de sanatate 
irecuperabila din punct de vedere medical si cu o situatie socio-economica modesta, 
propunem majorarea de la 85 la 100 a numarului de posturi pentru asistentii personali 
ai persoanelor cu handicap grav. 

Compartimentul juridic se va numi Compartimentul juridic si autoritate 
tutelara si va fi incadrat cu doua functii publice: 

- o functie de consilier juridic, grad superior- ocupata; 
- o functie publica de consilier, grad principal— vacanta . Aceasta functie publica 

provine din mutarea ei de la Compartimentul Centrul de zi pentru copii si persoane 
varstnice. 

Compartimentul protectia copilului se redenumeste Compartimentul 
protectia copilului si a persoanelor victime ale violentei si va avea trei functii 
publice de executie: 

1. o functie publica de consilier, grad asistent- ocupata; 
2. o functie publica de consilier, grad superior - ocupata; 
3. o functie publica de consilier, grad superior- vacant. Aceasta functie publica 

provine din transformarea functiei publice de referent de specialitate. 

Se va infiinta Compartimentul Contabilitate, Resurse umane , Achizitii ce 
va fi incadrat cu patru functii publice 

- o functie publica de consilier, grad superior, functie publica nou infiintata. 
In baza art. 111  alin(1) si ale art 2 alin (3) lit a) si lit e) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul functionarilor publici ,trei functii contractuale de executie vor fi 
transformate in functii publice de executie: 

Functia contractuala de sef birou se transforma in functia publica de executie de 
consilier, grad principal (Toporau Viviana Nadia). 

Functia contractuala de inspector de specialitate se transforma in functia publica 
de executie de consilier, grad asistent (Dojana Daniela). 

Functia contractuala de inspector de specialitate se transforma in functia publica 
de executie de consilier, grad principal ( Sandu Nina). 



Se va ininta Serviciul Acordare servicii sociale , condus cie uu sef serviciu, 
gradul 11, functie contractuala, nou infiintata. 

In subordinea acestui serviciu vor functiona: 

-Compartimentul Centrul de zi pentru persoane varstnice incadrat cu patru functii 
contractuale; 
- Compartimentul Sanatate si asistenta rnedicala comunitara, incadrat cu 25 functii 
contractuale; 
- Compartimentul Monitorizare si interventie in situatii de urgenta, incadrat cu 3 
functii contractuale , compartiment nou infiintat prin reorganizare. 
Organigrama supusa aprobarii va cuprinde 161  posturi, dupa cum urmeaza: 

- 18 functii publice; 
- 143 functii contractuale structurate astfel: 

a) 18 functii de personal de specialitate si auxiliar; 
b) 25 functii destinate personalului medical; 
c) 100 functii cle asistenti personali al pesoanelor cu handicap grav. 

Modificarile functiilor publice din Organigrama si Statul de functii propuse 
spre aprobarea Consiliului local au obtinut avizul Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici. 

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa dispuneti. 

Director executiv, 
Manole Mari 

CZ 
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