ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 160 /2018
privind modificarea HCL nr.47/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Municipiului Orăştie
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.159/2018, expunerea de motive a primarului
nr.9636/06.07.2018, raportul S.P.A.S Orăştie nr.1355/06.07.2018 şi raportul de avizare al comisiei
pentru administraŃie locală;
În baza prevederilor art.6, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 privind aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare si funcŃionare ale serviciilor publice de asistenŃă socială şi a
structurii orientative de personal modificată prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;
În temeiul prevederilor ale art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa
decizională în administraŃia publică, republicată, art.36, alin.(2), lit.a coroborat cu alin.(3), lit.b şi
art.45, alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă modificarea H.C.L nr.47/2018, după cum urmează :
a) articolul 2 al H.C.L nr.47/2018 se abrogă;
b) articolul 43 din Regulamentul de organizare şi funcŃionare al S.P.A.S Orăştie anexă la
H.C.L nr.47/2018 se modifică şi va avea următorul cuprins : „Conducerea direcŃiei se asigură de
directorul executiv”.
c) art.49 – 56 din Regulament se abrogă.
Art.2 : Urmare a celor menŃionate la art.1, Regulamentul de organizare şi funcŃionare al
Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie se modifică în mod corespunzător, acesta constituind
anexă la prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie;
- Compartimentului Resurse Umane.
Orăştie, 26.07.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 26 iulie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).
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ANEXĂ
la H.C.L nr. 160 /2018

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENłĂ SOCIALĂ DIN
MUNICIPIUL ORĂŞTIE

Capitolul I
SCOP ŞI OBIECTIVE
Art.1 - AsistenŃa socială, prin măsurile şi acŃiunile specifice, are drept scop
dezvoltarea capacităŃilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creşterea calităŃii vieŃii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.
Art.2 - Măsurile şi acŃiunile de asistenŃă socială se realizează astfel încât:
a) beneficiile de asistenŃă socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar de
măsuri corelate şi complementare;
b) serviciile sociale să primeze faŃă de beneficiile de asistenŃă socială, în cazul în care
costul acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar;
c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităŃii şi eficienŃei lor pentru a
fi permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
d) să contribuie la inserŃia pe piaŃa muncii a beneficiarilor;
e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependenŃă faŃă de ajutorul acordat de stat
sau de comunitate.
Art.3 - Beneficiile de asistenŃă socială şi serviciile sociale sunt reglementate prin legi
speciale.
Art.4 - Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităŃi de integrare socială
şi implicarea activă în soluŃionarea situaŃiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi
familiei acesteia, autorităŃile statului intervenind prin crearea de oportunităŃi egale şi, în
subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenŃă socială şi servicii sociale adecvate.
Art.5 - Serviciul Public de AsistenŃă Socială are scopul de a asigura la nivel local
aplicarea politicilor sociale în domeniul protecŃiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităŃi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităŃi aflate în nevoie
socială.
Capitolul II
DISPOZIłII GENERALE

Art.6 - Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind organizarea şi
funcŃionarea Serviciului Public de AsistenŃă Socială în conformitate cu Legea nr. 292/2011
privind asistenŃa socială, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare ale
serviciilor publice de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal şi a altor legi în
vigoare.

Art.7 - Serviciul Public de AsistenŃă Socială a fost înfiinŃat prin HCL nr. 154 din data
de 25.11.2004, ca structură publică fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local
al municipiului Orăştie.
Art.8 - Serviciul Public de AsistenŃă Socială cu sediul în Orăştie, str. Eroilor, nr. 40,
este acreditat conform Legii nr. 197/2012, ca furnizor autorizat de către Ministerul Muncii şi
JustiŃiei Sociale să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, conform certificatului de
acreditare seria AF nr. 721/22.05.2014.
Art.9 - Organizarea şi funcŃionarea sa se face în baza prezentului Regulament de
Organizare şi FuncŃionare şi a:
- Legii nr.292/2011 privind asistenŃa socială cu completările şi modificările ulterioare;
- H.G. nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale cu
completările şi modificările ulterioare, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcŃionare a serviciilor sociale;
- H.G nr.797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcŃionare ale serviciilor publice de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal;
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu completările şi modificările
ulterioare;
- H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu
completările şi modificările ulterioare;
- H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.116/2002, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legii nr.17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte
contribuŃia lunară de întreŃinere datorată de către susŃinătorii legali ai persoanelor vârstnice
din centrele rezidenŃiale;
- Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.277/2010 privind alocaŃia de susŃinere a familiei republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei;
- Legii nr.272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului republicată,
cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinului nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului şi serviciile publice de
asistenŃă socială/persoane cu atribuŃii de asistenŃă socială, în domeniul protecŃiei drepturilor
copilului;
- Ordinului nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de
protecŃie;
- H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăŃire
a situaŃiei rromilor cu completările şi modificările ulterioare;
- Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- O.U.G. nr.162/2008 privind transferul de competenŃe exercitate de Ministerul
SănătăŃii Publice către autorităŃile publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie republicată,
cu completările şi modificările ulterioare;
- Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăŃământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 15/2016 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăŃământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniŃă;
- O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece cu
completările şi modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea
copiilor cu completările şi modificările ulterioare;
- Legii nr.61/1993 privind alocaŃia de stat pentru copii republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Legii nr.263/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea creşelor cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcŃionare a
creşelor şi a altor unităŃi de educaŃie timpurie antepreşcolară;
- Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecŃie a copilului şi altor categorii de persoane adulte
aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat şi cantinelor sociale.
Art.10 - În desfăşurarea activităŃii sale, Serviciul Public de AsistenŃă Socială respectă
următoarele principii :
a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecŃie socială pentru depăşirea
sau limitarea unor situaŃii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei
categorii de populaŃie;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaŃia în care persoana sau familia nu îşi poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi,
complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenŃă socială, în
condiŃiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităŃii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităŃii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi
dreptul la intimitate şi protecŃie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau
economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenŃă socială trebuie adaptate
situaŃiei particulare de viaŃă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi
cauza unor situaŃii de urgenŃă care pot afecta abilităŃile individuale, condiŃia fizică şi mentală,
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaŃiei de dificultate
individuală constă inclusiv în măsuri de susŃinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităŃile publice centrale şi locale, instituŃiile publice
şi private, organizaŃiile neguvernamentale, instituŃiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităŃii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele
necesare pentru asigurarea unor condiŃii de viaŃă decente şi demne pentru persoanele
vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate
de suport social şi se implică activ în viaŃa comunităŃii, prin intermediul formelor de asociere
sau direct, prin activităŃi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenŃa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a
administraŃiei publice centrale şi locale faŃă de cetăŃean, precum şi stimularea participării
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi
acŃiuni de protecŃie socială fără restricŃie sau preferinŃă faŃă de rasă, naŃionalitate, origine
etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenŃă
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenŃă la o
categorie defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităŃi şi obŃinerea celui mai bun rezultat în
raport cu efectul proiectat;
k) eficienŃa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui
mai bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul
de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu
ameninŃă drepturile sau interesele legitime ale celorlalŃi;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenŃă socială au ca obiectiv final
încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităŃii vieŃii
persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenŃă socială, potrivit căruia pentru
aceeaşi nevoie sau situaŃie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de
beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menŃinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul
mediu de viaŃă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea
întregului potenŃial de funcŃionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei,
comunităŃii şi societăŃii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi
acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaŃional,
de sănătate, cultural etc.;
q) concurenŃa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici
şi privaŃi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităŃii serviciilor acordate şi să
beneficieze de tratament egal pe piaŃa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au
acces în mod egal la oportunităŃile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi
acŃiunile de protecŃie socială;
s) confidenŃialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieŃii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenŃialităŃii asupra datelor personale şi informaŃiilor referitoare la
viaŃa privată şi situaŃia de dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenŃă socială şi serviciile sociale se
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcŃie de veniturile şi
bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaŃi.

Capitolul III
OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUłIILE
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENłĂ SOCIALĂ
Art.11 - În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecŃiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităŃi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităŃi aflate în nevoie socială, Serviciul Public de AsistenŃă Socială îndeplineşte, în
principal, următoarele funcŃii :
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale
respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităŃii, realizarea de sondaje şi anchete
sociale, valorificarea potenŃialului comunităŃii în vederea prevenirii şi depistării precoce a
situaŃiilor de neglijare, abuz, abandon, violenŃă, a cazurilor de risc de excluziune socială, etc.;

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaŃiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităŃi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
şi a planului anual de acŃiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuŃie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare
pentru acordarea beneficiilor de asistenŃă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la
dispoziŃie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale altor autorităŃi ale administraŃiei publice centrale, cu alte instituŃii care au responsabilităŃi
în domeniul asistenŃei sociale, cu serviciile publice locale de asistenŃă socială din alte unităŃi
administrativ-teritoriale, cu reprezentanŃii furnizorilor privaŃi de servicii sociale, precum şi cu
persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile;
h) de reprezentare a unităŃii administrativ-teritoriale în domeniul asistenŃei sociale.
Art.12 - AtribuŃiile Serviciului Public de AsistenŃă Socială în domeniul beneficiilor de
asistenŃă socială sunt următoarele :
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de
asistenŃă socială;
b) pentru beneficiile de asistenŃă socială acordate din bugetul de stat realizează
colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenŃiile teritoriale pentru plăŃi şi
inspecŃie socială;
c) verifică îndeplinirea condiŃiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenŃă socială,
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului
local, şi pregăteşte documentaŃia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de
asistenŃă socială;
d) întocmeşte dispoziŃii de acordare/respingere sau, după caz, de
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenŃă socială acordate din bugetul local şi
le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziŃiile cu privire la drepturile şi facilităŃile la care sunt
îndreptăŃiŃi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiŃiilor legale de către titularii şi
persoanele îndreptăŃite la beneficiile de asistenŃă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc
de excluziune socială sau a altor situaŃii de necesitate în care se pot afla membrii comunităŃii
şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenŃă socială
administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanŃarea beneficiilor de
asistenŃă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art.13 - AtribuŃiile Serviciului Public de AsistenŃă Socială în domeniul organizării,
administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele :
a) elaborează, în concordanŃă cu strategiile naŃionale şi judeŃene, precum şi cu nevoile
locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung,
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului
local şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acŃiune privind serviciile sociale administrate şi
finanŃate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente,
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinŃate, programul de contractare a serviciilor din
fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanŃare;
c) iniŃiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaŃiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităŃi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au
generat situaŃiile de risc de excluziune socială;

e) realizează atribuŃiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune înfiinŃarea serviciilor sociale de interes local;
g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaŃiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaŃi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor
publice de asistenŃă socială de la nivelul judeŃului, precum şi Ministerului Muncii şi JustiŃiei
Sociale, la solicitarea acestuia;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i) elaborează şi implementează proiecte cu finanŃare naŃională şi internaŃională în
domeniul serviciilor sociale;
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susŃinerea serviciilor sociale, în
conformitate cu planul anual de acŃiune, şi asigură finanŃarea/cofinanŃarea acestora;
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaŃiei
privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor
cu dizabilităŃi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de
lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenŃi
personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiŃiile legii;
n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale în elaborarea
documentaŃiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o) planifică şi realizează activităŃile de informare, formare şi îndrumare metodologică,
în vederea creşterii performanŃei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p) colaborează permanent cu organizaŃiile societăŃii civile care reprezintă interesele
diferitelor categorii de beneficiari;
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor
Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităŃii de voluntariat în România, cu modificările
ulterioare;
r) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s) asigură, pentru relaŃiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu
surdocecitate, interpreŃi autorizaŃi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al
persoanei cu surdocecitate;
t) Serviciul Public de AsistenŃă Socială organizează consultări cu furnizorii publici şi
privaŃi, cu asociaŃiile profesionale şi organizaŃiile reprezentative ale beneficiarilor.
Art.14 - În vederea asigurării eficienŃei şi transparenŃei în planificarea, finanŃarea şi
acordarea serviciilor sociale, Serviciul Public de AsistenŃă Socială are următoarele obligaŃii
principale:
a) asigurarea informării comunităŃii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenŃă socială de la nivel judeŃean a
strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acŃiune, în
termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenŃă socială
de la nivel judeŃean a datelor şi informaŃiilor colectate la nivel local privind beneficiarii,
furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a
rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanŃi ai organizaŃiilor beneficiarilor
şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale şi a planului anual de acŃiune;
e) comunicarea informaŃiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziŃia
instituŃiilor/structurilor cu atribuŃii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului,
în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de
tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz,
instituŃiilor/ structurilor cu atribuŃii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în
realizarea vizitelor de monitorizare, în condiŃiile legii.
Art.15 - Informarea comunităŃii se realizează prin publicarea pe pagina de internet
proprie sau, prin afişare la sediul instituŃiei a informaŃiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de
cereri în format editabil, programul instituŃiei, condiŃii de eligibilitate, etc.;

b) informaŃii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităŃii administrativteritoriale, acordate de furnizori publici ori privaŃi;
c) informaŃii privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compartimente deconcentrate la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale.
Art.16 - În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Serviciul Public de AsistenŃă
Socială realizează următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenŃa de funcŃionare pentru
serviciile sociale ale autorităŃii administraŃiei publice locale din unitatea administrativteritorială respectivă;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele
beneficiare,
reprezentanŃii legali ai
acestora, precum şi
sesizările altor
persoane/instituŃii/furnizori privaŃi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de
persoane aflate în dificultate;
c) evaluează nevoile sociale ale populaŃiei din unitatea administrativ-teritorială în
vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au
generat situaŃiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniŃiale, planurile de intervenŃie, care cuprind măsuri
de asistenŃă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenŃă socială la care
persoana are dreptul;
e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităŃii şi elaborează planul de
servicii comunitare;
f) acordă servicii de asistenŃă comunitară, în baza măsurilor de asistenŃă socială incluse
de DirecŃie în planul de acŃiune;
g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor
beneficiare la servicii sociale;
h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deŃine licenŃa de
funcŃionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de
cost.
Art.17 - Serviciile sociale acordate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială având
drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt
adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără
adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi
următoarele:
a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserŃie/ reinserŃie socială, servicii de
reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu
venituri reduse;
b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii
şi persoanelor cu dizabilităŃi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenŃă pe timp de iarnă,
echipe mobile de intervenŃie în stradă sau servicii de tip ambulanŃă socială, adăposturi de
noapte, centre rezidenŃiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c) centre care asigură condiŃii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecŃie a copilului;
d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecŃie prevăzute de
legislaŃia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea
reintegrării/reinserŃiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare,
consiliere, sprijin emoŃional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii
acordate în comunitate care constau în servicii de asistenŃă socială, suport emoŃional,
consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserŃie socială, etc.;
f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia
sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va
avea domiciliul sau reşedinŃa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate
persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susŃinerii reinserŃiei
sociale a acesteia.

Art.18 - Serviciile sociale acordate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială destinate
prevenirii şi combaterii violenŃei domestice sunt:
a) centre de primire în regim de urgenŃă a victimelor violenŃei domestice;
b) centre de recuperare pentru victimele violenŃei domestice;
c) locuinŃe protejate;
d) centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenŃei domestice;
e) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaŃiei;
f) centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserŃia socială a acestora, prin
asigurarea unor măsuri de educaŃie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate
agresorilor.
Art.19 - Serviciile sociale acordate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială destinate
persoanelor cu dizabilităŃi sunt:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităŃi,
precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuŃiilor stabilite prin legile
speciale;
b) servicii de asistenŃă şi suport.
Art.20 - Complementar acordării serviciilor prevăzute la art. 19 în domeniul protecŃiei
persoanei cu dizabilităŃi, Serviciul Public de AsistenŃă Socială:
a) monitorizează şi analizează situaŃia persoanelor cu dizabilităŃi din unitatea
administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând
centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaŃiilor relevante;
b) identifică şi evaluează situaŃiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii
pentru persoanele adulte cu dizabilităŃi;
c) creează condiŃii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor
individuale ale persoanelor cu handicap;
d) iniŃiază, susŃine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii
sociale;
f) elaborează documentaŃia necesară pentru acordarea serviciilor;
g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaŃiilor acestora
şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h) implică în activităŃile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap
familia acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului,
inclusiv a asistenŃilor personali;
j) încurajează şi susŃine activităŃile de voluntariat;
k) colaborează cu direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia copilului în
domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităŃi şi transmite acesteia toate datele şi
informaŃiile solicitate din acest domeniu.
Art.21 - Serviciile sociale acordate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială destinate
persoanelor vârstnice sunt următoarele:
a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre
rezidenŃiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le
asigure îngrijirea;
b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau
adaptării locuinŃei, în funcŃie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcŃionale.
Art.22 - Serviciile sociale acordate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială destinate
protecŃiei şi promovării drepturilor copilului sunt:
a) servicii de prevenire a separării copilului de părinŃii săi, precum şi cele menite să îi sprijine
pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor;
b) servicii de consiliere familială, organizate în condiŃiile legii.
Art.23 - Complementar acordării serviciilor prevăzute la art. 22 în domeniul protecŃiei
copilului, Serviciul Public de AsistenŃă Socială :
a) monitorizează şi analizează situaŃia copiilor din unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea

datelor şi informaŃiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al
ministrului muncii şi justiŃiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaŃiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii
pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaŃia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi
le acordă, în condiŃiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreŃinere asupra drepturilor
şi obligaŃiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan
local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului
de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenŃei domestice, precum şi a
comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi
beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire
copii cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecŃie specială, în condiŃiile legii;
i) urmăreşte evoluŃia dezvoltării copilului şi modul în care părinŃii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaŃiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de
protecŃie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia copilului în
domeniul protecŃiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaŃiile solicitate din
acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecŃia
copilului/instanŃei de tutelă referitoare la prestarea de către părinŃii apŃi de muncă a acŃiunilor
sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecŃie specială, etc.

Capitolul IV
STRATEGIA ŞI PLANUL DE ACłIUNE AL
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENłĂ SOCIALĂ

Art.24 - Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conŃine cel puŃin următoarele
informaŃii:
a) obiectivul general şi obiectivele specifice;
b) planul de implementare a strategiei;
c) responsabilităŃi şi termene de realizare;
d) sursele de finanŃare;
e)bugetul estimat.
Art.25 - Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se
fundamentează în principal pe informaŃii colectate de Serviciul Public de AsistenŃă Socială în
exercitarea atribuŃiilor prevăzute la art. 13 lit. d), h) şi i).
Art.26 - Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conŃine cel puŃin
următoarele informaŃii:
a) caracteristici teritoriale ale unităŃii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaŃiei, după vârstă, sex, ocupaŃie,
speranŃa de viaŃă la naştere, speranŃa de viaŃă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraŃiei, etc.;
d) tipurile de situaŃii de dificultate, vulnerabilitate, dependenŃă sau risc social etc.,
precum şi estimarea numărului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaŃi
şi argumentaŃia alegerii acestora.

Art.27 - Planul anual de acŃiune prevăzut la art.13, lit.b) se elaborează înainte de
fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeŃului de care aparŃine unitatea
administrativ-teritorială, şi cuprinde:
a) date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari;
b) serviciile sociale existente;
c) serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinŃate;
d) programul de contractare şi programul de subvenŃionare a serviciilor din fonduri
publice, derulate cu respectarea legislaŃiei în domeniul ajutorului de stat;
e) bugetul estimat;
f) sursele de finanŃare.
Art.28 - Planul anual de acŃiune cuprinde, pe lângă activităŃile prevăzute la art.27
planificarea activităŃilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi
îndrumare metodologică în vederea creşterii performanŃei personalului care administrează şi
acordă servicii sociale.
Art.29 - Elaborarea planului anual de acŃiune se fundamentează prin realizarea unei
analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse
spre a fi înfiinŃate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea
furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de
dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art.24, în funcŃie de resursele disponibile, şi cu
respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Art.30 - La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la
nivelul unităŃii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcŃionare a serviciilor
sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinŃate, costurile serviciilor
sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi
sumele acordate cu titlu de subvenŃie, cu respectarea legislaŃiei în domeniul ajutorului de stat,
estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
Art.31 - Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acŃiune,
Serviciul Public de AsistenŃă Socială îl transmite spre consultare consiliului judeŃean.
Art.32 - În situaŃia în care planul anual de acŃiune prevede şi înfiinŃarea de servicii
sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităŃi ale administraŃiei
publice locale, planul anual de acŃiune se transmite spre consultare şi acestor autorităŃi.

Capitolul V
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI MODUL DE FUNCłIONARE AL
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENłĂ SOCIALĂ

Art.33 - Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Serviciului Public de
AsistenŃă Socială este aprobat de consiliul local, astfel încât funcŃionarea acestuia să asigure
îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin potrivit legii şi Ńinând cont de serviciile sociale organizate
în subordinea serviciului.
Art.34 - Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi
funcŃionare a Serviciului Public de AsistenŃă Socială, pe baza prevederilor H.G. nr. 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a serviciilor publice de
asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal.
Art.35 - AtribuŃiile Serviciului Public de AsistenŃă Socială, prevăzute în regulamentulcadru, se pot completa cu alte atribuŃii prevăzute de lege, în funcŃie de caracteristicile sociale
ale unităŃii administrativ-teritoriale.
Art.36 - FinanŃarea Serviciului Public de AsistenŃă Socială se asigură din bugetul
local.
Art. 37. FinanŃarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenŃă socială se asigură din:
a) bugetul local;
b) bugetul de stat;
c) donaŃii;
d) sponsorizări;

e) alte forme private de contribuŃii băneşti, potrivit legii.
Art.38 - Serviciul Public de AsistenŃă Socială este organizat în subordinea consiliului
local la nivel de direcŃie, conform structurii orientative de personal aprobate în anexa nr.1a
din HCL nr.147/2016, este condus de un director executiv, şi este compartimentat astfel:
- Compartiment autoritate tutelară;
- Compartiment prestaŃii sociale;
- Compartiment strategii, programe, relaŃii cu ONG-uri;
- Compartiment protecŃia familiei şi a copilului;
- Complex de Servicii pentru Vârstnici;
- Cantina de ajutor social;
- Servicii comunitare;
- Servicii de creşă.
Art.39 - În vederea exercitării şi realizării atribuŃiilor Serviciului Public de AsistenŃă
Socială, consiliul local poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute
la art.38 cu respectarea prevederilor art.113, alin.(1) din Legea nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.40 - În vederea exercitării atribuŃiilor ce îi revin directorul executiv va asigura
încadrarea cu prioritate, a asistenŃilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din
Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.
466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4
din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a
serviciilor publice de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal.
Art.41 - În situaŃii excepŃionale se aplică prevederile art.40, alin.(3) şi (4) din Legea
nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.42 - Directorul executiv va facilita accesul personalului la programe de formare
profesională.
Art.43 - Conducerea direcŃiei se asigură de directorul executiv.
Art.44 - Directorul executiv are calitatea de funcŃionar public.
Art.45 - FuncŃia de director executiv se ocupă în condiŃiile legii.
Art.46 - CandidaŃii pentru ocuparea postului de director executiv trebuie să aibă o
vechime în specialitate de cel puŃin 3 ani şi să fie absolvenŃi de studii universitare de licenŃă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenŃă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenŃă:
a) asistenŃă socială sau sociologie;
b) psihologie sau ştiinŃe ale educaŃiei;
c) drept;
d) ştiinŃe administrative;
e) sănătate;
f) economie sau management, finanŃe, contabilitate.
Art.47 - Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcŃiei publice de
conducere de director executiv şi absolvenŃi cu diplomă de licenŃă ai învăŃământului
universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la art.46 cu condiŃia să fi
absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraŃiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice.
Art.48 - Concursul pentru ocuparea funcŃiei de director executiv se organizează de
către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, în condiŃiile Hotărârii Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de către
primar, în condiŃiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcŃiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.49 - Directorul executiv al Serviciului Public de AsistenŃă Socială asigură
conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcŃionare în îndeplinirea atribuŃiilor
ce îi revin.

Art.50 - Directorul executiv reprezintă Serviciul Public de AsistenŃă Socială, în
relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din Ńară şi din
străinătate, precum şi în justiŃie.
Art.51 - Directorul executiv îndeplineşte, în condiŃiile legii, următoarele atribuŃii
principale:
a) face propuneri privind cuprinderea în proiectul bugetului general al municipiului
Orăştie a sumelor de bani necesare bunei funcŃionări a Serviciului Public de AsistenŃă
Socială;
b) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale, al planului anual de acŃiune;
c) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul
implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru
îmbunătăŃire a activităŃii;
d) stabileşte atribuŃiile personalului din cadrul serviciului, întocmind fişa postului
pentru fiecare angajat;
e) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcŃii al Serviciului
Public de AsistenŃă Socială;
f) controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă
Socială;
g) colaborează cu celelalte servicii publice şi cu compartimentele funcŃionale ale
aparatului propriu, cu AgenŃia JudeŃeană pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială Hunedoara, cu
Consiliul JudeŃean Hunedoara, cu Prefectura JudeŃului Hunedoara, cu alte instituŃii
descentralizate şi cu organizaŃii neguvernamentale;
h) directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege, stabilite prin
hotărâre a consiliului local sau dispuse de conducerea ierarhic superioară.
Art.52 - În absenŃa directorului executiv, atribuŃiile acestuia se exercită de către
reprezentantul Compartimentului prestaŃii sociale din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă
Socială, numit prin dispoziŃie.
Art.53 - Numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a directorului
executiv al Serviciului Public de AsistenŃă Socială se fac cu respectarea prevederilor
legislaŃiei aplicabile funcŃiei publice.

Capitolul VI
DISPOZIłII FINALE

Art.54 - Organigrama, statul de funcŃii, bugetul şi Regulamentul de Organizare şi
FuncŃionare pentru Serviciul Public de AsistenŃă Socială, precum şi orice modificare a
acestora se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Orăştie.
Art.55 - (1) Personalul Serviciului Public de AsistenŃă Socială are calitatea de
funcŃionar public sau angajat cu contract individual de muncă.
(2) Personalului angajat cu contract individual de muncă i se aplică legislaŃia muncii.
(3) Numirea şi eliberarea din funcŃie se face cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Art.56 - DispoziŃiile prezentului regulament se aplică atât funcŃionarilor publici, cât şi
personalului contractual din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Art.57 - Personalul din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială este dator să-şi
îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de
serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului, primarului
sau consiliului local.
Art.58 - Repartizarea sarcinilor concrete de muncă se face de către directorul executiv,
pentru fiecare salariat prin fişa postului.
Art.59 - Fişele posturilor se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcŃie de
dispoziŃiile legale intervenite ulterior.
Art.60 - Directorul executiv al Serviciului Public de AsistenŃă Socială va aduce la
cunoştinŃa salariaŃilor din subordine prevederile prezentului regulament.

Art.61 - Personalul din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială are obligaŃia să
se conformeze dispoziŃiilor primite de la şefii ierarhici cu excepŃia cazului în care acestea ar fi
ilegale.
Art.62 - Personalul Serviciului Public de AsistenŃă Socială are obligaŃia să respecte
programul de lucru stabilit, să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului
ierarhic superior şi să anunŃe în caz de îmbolnăvire.
Art.63 - Personalul din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială are obligaŃia să
respecte normele de securitatea muncii şi să respecte sarcinile primite de la conducătorul
unităŃii.
Art.64 - Încetarea raporturilor de serviciu ale personalului din cadrul Serviciului
Public de AsistenŃă Socială are loc în următoarele situaŃii: demisie, transfer, eliberare din
funcŃie, destituire din funcŃie, pensionare, deces.
Art.65 - Prezentul regulament se completează cu dispoziŃiile legale în vigoare.
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