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Nr. 12880/04.11.2019 

  

Raport de specialitate 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, 

structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria 

 

Subsemnatul Pintea Adrian Iacob, director al Direcției de Asistenţă Socială Simeria, aduc la 

cunoştinţa Consiliului Local al oraşului Simeria următoarele: 
 

Prin adresa Ministerului Muncii și a Justiției Sociale nr.2530/DPSS/26.08.2019, înregistrată la 

Direcția de Asistență Socială Simeria sub nr.10409/11.09.2019 ni se aduce la cunoștință necesitatea înființării 
în cadrul DAS a unui serviciu de asistență comunitară. 

În conformitate cu prevederile Art. 37, alin (2) lit.a) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, 

precum și art. 8 alin (1) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a 
art. 1, alin (1) din HG nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, se impune înființarea  Serviciului de Asistență Comunitară Simeria 

în cadrul serviciului Servicii Sociale, al DAS Simeria, având în componență o funcție publică de execuție de 

consilier superior și o funcție contractuală de asistent social. 
 

De asemenea, prin HCL nr. 71/30.05.2019, a fost aprobat Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Centrului de zi pentru Consiliere și sprijin pentru părinți și copii Simeria, structură ce va fi 
inclusă în organigramă și în statul de funcții  în cadrul serviciului Servicii Sociale. 

Structura de personal a Centrului de zi pentru Consiliere și sprijin pentru părinți și copii Simeria este 

următoarea: un post aferent funcției publice de consilier grad profesional superior, un post contractual de 

asistent social și un post contractual de educator.     
 

Pentru  buna desfășurare a activității de control intern managerial, se impune transformarea unui post 

aferent funcției publice de execuție de inspector grad profesional principal  din cadrul compartimentului  
administrativ, resurse umane, economico-financiar într-un post aferent funcției publice de execuție de 

consilier, grad profesional superior. 

 
În anul 2019 s-a constatat o creștere a numărului de persoane cu grad de handicap grav cu asistent 

personal, care solicită asistent personal, prognoza pentru anul 2020 fiind de 55 de persoane (față de 50) cât 

sunt actualmente. Se impune în acest sens, creșterea numărului de posturi de asistenți personali de la 50 la 55. 

Luând în considerare situația expusă și ținând cont de prevederile: 

 Art.112, alin.3, litera g din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art.405, Art.407, art. 409, alin.1,alin 2, alin.3, lit b, din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 Art.9, alin.1 și art.16 alin (3), lit g. din Anexa nr.2 la HG 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal. 

 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară, legală şi oportună iniţiativa domnului Primar 
de a aproba organigrama și statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria conform anexelor 1 și 2 la 

prezentul raport. 

 
Întocmit 

Director executiv  

Pintea Adrian Iacob 
 

 


