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Conform dispozițiilor cuprinse în H.G. nr.797/2017, direcția de asistență socială este structura 
specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu 
personalitate juridică, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție 
de asistență socială, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau 
comunități aflate în nevoie socială. 

Prin H.C.L. nr.53/2006 s-a înființat Serviciul Public de Asistență Socială, subordonat Consiliului 
local al orașului Simeria, iar ulterior, prin H.C.L. nr.112/2014, structura respectivă devine direcție, formă 
sub care a funcționat până la organizarea sa ca persoană juridică, aprobată prin H.C.L. nr.30/2018. 
Activitatea acestei structuri este reglementată prin H.C.L. nr.103/2018 privind aprobarea Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a orașului Simeria. 
 În baza concluziilor formulate în Referatul privind solicitarea de inițiere întocmit de către domnul 
Pintea Adrian-Iacob, director executiv al Direcției de Asistență Socială și înregistrat sub nr.1.016 din 
data de 22.01.2021, constat că se impune luarea măsurilor dispuse prin raportului de audit 
nr.4.277/07.04.2020, care solicită menționarea în R.O.F. a tuturor atribuțiilor structurilor funcționale 
cuprinse în organigrama D.A.S. 

De asemenea, ca urmare a emiterii O.U.G. 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, O.U.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – P.O.A.D. și  O.U.G. 
nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea actegoriilor de elevi cei mai defavorizați care 
beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin 
educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a 
acestora, se impune adaptarea Regulamentului de organizare și funcționare existent la noile norme intrate 
în vigoare. 

În aceste condiții se constată necesitatea abrogării H.C.L. nr.103/2018 și a aprobării unui nou 
regulament, care să corespundă atât legislației în vigoare din domeniu, cât și necesităților comunității 
deservite de către Direcția de Asistență Socială Simeria și să asigure norme clare și concrete care să 
reglementeze activitatea funcționarilor din cadrul acestei structuri. 

Așa cum rezultă din dispozițiile art.129, alin.2, lit.,,d”, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare consiliul local exercită atribuții privind 
gestionarea serviciilor de interes local. În conformitate cu art.129, alin.7, lit.,,b”, din actul normativ citat 
mai sus, în exercitarea acestei categorii de atribuții, Consiliul local  asigură, potrivit competențelor sale 
și 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 altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Ținând cont de cele susmenționate, supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al 
orașului Simeria proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului local al orașului Simeria. 
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