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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 orașului Simeria următoarele: 
La nivelul orașului Simeria, în urma analizei de nevoi și a solicitărilor înregistrate a reieșit  

necesitatea de a avea un adăpost pentru persoanele fără locuință pe perioada sezonului rece, precum și 
găzduire pentru persoanele aflate în risc de marginalizare și excluziune socială. 

Având în vedere starea de urgență din țară și prevederile art.6 din Ordonanța Militară 
nr.3/24.03.2020; 

  În  planul anual de acțiune 2020 privind serviciile sociale, aprobat prin HCL nr.3/2020, a fost 
inclus un Centru rezidențial de asistență şi reintegrare socială pentru persoane fără adăpost Simeria. 

Având în vedere 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; 

Pentru a demara procesul de implementare a măsurilor prevăzute în planul anual de acțiune, 
conform prevederilor legislative mai sus-menționate, în prima etapă este necesară aprobarea organigramei 
și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, prin adăugarea acestei structuri și a 
posturilor aferente, nou înființate, respectiv:  

1 post de consilier – funcție publică de execuție, grad principal; 
1 post contractual de execuție de asistent social; 
1 post contractual de execuție de asistent medical; 
1 post contractual de execuție de îngrijitor. 

 Înființarea acestui serviciu social se va face fără să fie depășit numărul total de posturi aprobate, 
prin reorganizarea structurii DAS, după cum urmează:  

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE ȘI ECONOMICO-
FINANCIAR (4 funcții publice de execuție) se reorganizează astfel: 

• Compartiment Administrativ înființare 1 post funcție publică de execuție de consilier 
grad superior; 

• Compartiment Juridic contencios 1 post funcție publică de execuție de consilier juridic 
grad superior - existent; 

• Compartiment Resurse umane 1 post funcție publică de execuție de inspector grad 
principal - existent; 

• Compartiment Economico-financiar 1 post funcție publică de execuție de consilier grad 
superior - existent; 

• Compartiment Control Intern Managerial 1 post funcție publică de execuție de consilier 
grad superior - existent; 

Funcționarii publici din cadrul compartimentului administrativ, resurse umane și economico-
financiar vor fi numiți în funcțiile corespunzătoare, cu respectarea prevederilor art.518 alin (1) și (2) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 

• În Compartimentul Economico-financiar va fi numită doamna Jeler Maria 
• În Compartimentul Control Intern Managerial va fi numit domnul Oprișa Adrian 

Se redenumește Compartimentul ”Beneficii de asistență socială VMG, ASF, TSG, Ajutoare de 
urgență” în Compartimentul ”Beneficii de asistență socială VMG, ASF, TSG, Ajutoare de 
urgență, Alocații și Indemnizații creșterea copilului.” Ca urmare a comasării cu Compartimentul 
”Alocații și Indemnizații creșterea copilului”. 
În compartimentul nou denumit, se preiau 2 posturi de consilier Funcții publice de execuție 
(consilier grad superior, respectiv principal).  
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În cadrul Compartimentului Protecția copilului, se desființează funcția publică de execuție de 
consilier grad superior. 

  
 În cadrul Compartimentului Persoane vârstnice, îngrijiri la domiciliu se desființează 2 posturi 
contractuale de execuție de asistent social. 
 
 În cadrul Compartimentului de Intervenție în Situații de Urgență și Prevenire Marginalizare 
Socială, se desființează un post de funcție publică de execuție – consilier grad principal și un post 
contractual de execuție de consilier treapta II. 
 
 Compartimentul Strategii și Incluziune socială se reorganizează astfel: 

• Compartimentul STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI 
SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII – 1 post funcție publică de execuție de 
consilier grad profesional principal 

• Compartimentul MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ – 1 post funcție publică de execuție de consilier grad 
profesional asistent 
 
Luând în considerare situația expusă și ținând cont de prevederile: 

• Art.112, alin.3, litera g și Art.113 alin (5) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Art.405, Art.407, art. 409, alin.1, alin 2, Art.518 alin(1)-(2), (6)-(7) 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. 

Pentru reglementarea în cel mai scurt timp a situației prezentate, se impune adoptarea în 
procedură de urgență a a organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, 
structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.142/2019 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. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară, legală şi oportună iniţiativa domnului Primar 
de aprobare a organigramei și a statului 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 
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