
R O M Â N I A 
 JUDEŢUL HUNEDOARA         
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                                Proiect 32/2020 
  S I M E R I A           
    

 
 

H O T Ă R Â R E A    NR.   /2020 
 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 

 
 

 Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 
________; 
 Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr.---- din 14.04.2020, prin care Primarul 
orașului Simeria propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență 
Socială, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria; 
 În urma concluziilor analizei de nevoi, a solicitărilor înregistrate și a stării de urgență decretată 
în țară; 
 În temeiul dispozițiilor ale art.9, alin.1 și art.16, alin.3, lit.,,g” din Anexa nr.2 la H.G. nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art.8, alin.1 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, ale art.1, 
alin.1 din  anexa la H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.197/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37, alin.2, lit.,,a”, ale art.112, alin.3, lit. 
,,g” și art.113, alin.5 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare 
precum și ale art.129, alin.2, lit,,a” și alin.3, lit.,,c'' și art.139 alin.1,  ale art.405, art.407 și art.409, 
alin.1, alin.2, ale art.518, alin.1,lit.,,d”, alin.2, lit.,,c” alin.6 și alin.7 din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ; 
 
     H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1 – Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria, conform anexei nr. 1,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 -  Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria, conform anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr.142/2019. 
 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Dorecția de Asistență 
Socială Simeria. 
 Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul 
Hunedoara, Secția Contencios Administrativ. 
 Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Simeria, Compartimentului Resurse 
Umane al aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria, Direcției de Asistență Socială 
Simeria subordonată Consiliului local al orașului Simeria și Instituției Prefectului Județului 
Hunedoara. 
 
Simeria, 14 aprilie 2020  

           INIȚIATOR, 
    Primar, RÎȘTEIU EMIL-IOAN 

                    Avizat,                               
             SECRETAR GENERAL U.A.T., 

                jr. Nicolae-Adrian Todor 
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