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Raport 
privind  aprobarea 

 Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al Direcției de Asistență Socială Simeria 

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

la cunoștința Consiliului Local al oraşului Simeria următoarele: 
 Prin HCL nr.103/2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Direcției de Asistență Socială Simeria din subordinea Consiliului Local al oraşului Simeria, 
organizată ca structură cu personalitate juridică. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare este întocmit și aprobat conform Hotărârii 
Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal - Regulamentul cadru 
de organizare şi Funcţionare a Direcţiilor de Asistenţă Socială de la oraşe şi municipii (Anexa 2). 
 Având în vedere: 

1. Raportul de audit 4277/07.04.2020 privind managementul resurselor umane în care sunt 
prevăzute măsuri privind menționarea în ROF a obiectivelor/atribuțiilor tuturor 
structurilor funcționale/compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a DAS 
Simeria. 

2. Corelarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială 
Simeria cu structura organizatorică a DAS. 

3. Modificările legislative apărute în anul 2020, care implică atribuții noi care sunt de 
competența Direcțiilor de Asistență Socială, conform: 

a. Ordonanței de urgență nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 

b. Ordonanței de urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD; 

c. Ordonanței de urgență nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază 
de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 

d. Legii nr.231/2020 privind completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 
4. De la data aprobării regulamentului și până în prezent, au fost licențiate două servicii 

sociale, fapt ce implică includerea în ROF a atribuțiilor specifice: 
a. Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, conform licenței de 

funcționare seria LF nr. 000781/30.07.2019 
b. Servicii de asistență comunitară, conform licenței de funcționare 

nr.4928/25.09.2020 
 În consecință, consider necesară, legală și oportună inițiativa domnului Primar de aprobare a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Simeria. 
 

Întocmit 
Director executiv  
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