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 Direcția de Asistență Socială Simeria, a devenit structură cu personalitate juridică începând cu 
data de 01.10.2018. 
 În prezent, Organigrama și Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a orașului Simeria, 
sunt cele aprobate prin H.C.L. nr.142/2019, adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al orașului 
Simeria din data de 20 decembrie 2019. 
 Așa cum a rezultă din informările Direcției de Asistență Socială Simeria, la nivelul orașului 
Simeria au fost înregistrate unele solicitări cu privire la existența unui adăpost pentru persoanele fără 
locuință pe perioada sezonului rece.  
 Având în vedere atât cele mai sus menționate, cât și faptul că în Planul anual de acțiune privind 
serviciile sociale pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.3/2020 a fost inclus un centru rezidențial de 
asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost, executivul constată că este oportună 
demararea procedurilor de implementare a măsurilor cuprinse în planul anual de acțiune. 
 Ca primă etapă, se impune aprobarea unei noi organigrame și a unui nou stat de funcții pentru 
Direcția de Asistență Socială, care să cuprindă și noua structură, împreună cu posturile care o 
deservesc. 
 Înființarea Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 
Adăpost Simeria, în cadrul Serviciului ,,Servicii Sociale ” al Direcției de Asistență Socială Simeria, 
presupune înființarea a patru noi posturi, după cum urmează: o funcție publică de execuție de grad 
principal și trei posturi contractuale de execuție: asistent medical, asistent social și îngrijitor. 
 De asemenea, înființarea centrului respectiv, conduce la o reorganizare a întregii structuri a 
Direcției de Asistență Socială Simeria, așa cum rezultă din organigrama și din statul de funcții 
elaborate și anexate proiectului de hotărâre. 
 Se impune, de asemenea, abrogarea H.C.L. nr.142/2019, prin care s-au aprobat organigrama și 
statul de funcții care stau în prezent la baza activității Direcției de Asistență Socială Simeria. 

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, l/it.,,d'' din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local îndeplinște categoria de atribuții privind gestionarea serviciilor de interes 
local, iar în cadrul acestei categorii, conform prevederilor alin.7, lit.,,b” din același articol de lege, 
asigură, în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei și a a ltor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 În consecință, inițiez proiectul de hotărâre 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, pe care îl supun Consiliului local, spre dezbatere și adoptare.  
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