
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL               
       

 
 

HOTARARE  nr. 65 / 2018 
pentru aprobarea reorganizarii Serviciului Public de Asistenta Sociala  

in Directia de Asistenta Sociala 
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta convocata de indata : 
Avand in vedere : 
-Referatul Biroului resurse umane nr. 11715 / 4.05.2018 ; 
-Prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011 ; 
-Legea privind Statutul functionarilor publici nr. 188/1999 ; 
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 
-Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 19294/2018.  

 In temeiul art. 36 alin. 3 lit. b coroborat cu prevederile art. 45 alin. 1  din Legea nr. 
215/2001  

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Curtea de Argeș, serviciu 

cu personalitate juridică, aflat în subordinea consiliului local, în Direcția de Asistență Socială Curtea 
de Argeș, direcție cu personalitate juridică, aflată în subordinea consiliului local, după cum urmează: 
 

1.1. Schimbarea denumirii instituției și a funcției publice de conducere: 
 schimbarea denumirii instituției publice de interes local, din Serviciului Public de 

Asistenţă Socială Curtea de Argeş în DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CURTEA 
DE ARGEŞ, cu păstrarea personalității juridice și atribuțiilor, în baza prevederilor Legii 
nr.292/2011, H.G. nr. 797/2017 și  art. 100 din Legea nr.188/1999; 

 schimbarea denumirii funcției publice de conducere şef serviciu, gradul II,  în funcția 
publică de conducere  director executiv, gradul II; 

 numirea doamnei Mariana Moise, din funcția publică de conducere de șef serviciu, 
gradul II, în funcția publică de conducere de director executiv, gradul II, al Direcției 
de Asistență Socială Curtea de Argeș, conform art.100, alin.(1), lit.c) din Legea 
nr.188/1999 rep. 2 (schimbarea denumirii funcţiei publice fară modificarea în proporţie de 
peste 50% a atribuţiilor); 

 
1.2. Modificarea denumirii unor compartimente.  

 compartiment de evaluare și monitorizare se redenumeste în compartiment evaluare, 
monitorizare, analiză statistică și incluziune socială, cu menţinerea în componenţă a 
3 funcţii contractuale ocupate ( 2 asistenţi sociali şi un psiholog); 

 compartiment asistență sociala se redenumeşte în compartiment evidență și plată 
beneficii de asistentă socială, prevenire marginalizare socială, cu menţinerea în 
componenţă a 5 funcţii publice ocupate (4 funcţii de inspector superior şi o funcţie publică de 
consilier superior); 

 compartiment contabilitate-salarizare, informatică se reorganizează în birou 
contabilitate- salarizare, administrativ, prin menţinerea în componenţă a funcţiilor 
publice ocupate (2 funcţii publice şi una vacantă) şi mutarea personalului  contractual din 
compartimentul administrativ desființat în noua structura (2 funcţii contractuale ocupate şi o 
funcţie contractuală vacantă); 

 compartiment registratură se redenumeşte în compartiment registratură, relații cu 
publicul, cu menţinerea în componenţa a unei funcţii contractuale de execuţie  ocupată, a 
unei funcţii publice de execuţie vacantă şi a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă). 

 



 
1.3. Înființări/desființări și modificări de  structură a unor compartimente: 

 înfiintare birou  contabilitate – salarizare, administrativ; 
 înființare compartiment strategii, programe și relația cu O.N.G.-uri; 
 înființare compartiment coordonare servicii sociale: Centrul de Zi,,Sf.Justinian”, 

Centrul de Zi ,,Acces”, Centrul de Recreere Pensionari și Centrul Creșă Posada; 
 înființare compartiment asistență medicală comunitară, prin preluarea în cadrul său 

a funcției vacante existente de asistent medical-(PL)-principal. 
 înființare compartiment asistenți personali. 
 desființare compartiment administrativ. 
 

1.4. Desființări de funcții publice și contractuale vacante: 
 desființarea funcției publice de execuție vacante de inspector/I/principal, din 

cadrul compartimentului contabilitate-salarizare, informatică; 
 desființarea funcției contractuale de conducere vacante de șef centru Creșă 

Posada. 
                 
             1.5. Înființări funcții publice și contractuale: 

 înființarea funcției publice de conducere de șef birou contabilitate-salarizare, 
administrativ; 

 înființarea funcției publice de inspector/I/asistent, în cadrul  compartimentului 
strategii, programe și relația cu ONG-uri. 

 înființarea funcției publice de execuție vacante de inspector/I/asistent-relații cu 
publicul, în cadrul compartimentului registratură, relații cu publicul; 

 înființarea funcției publice de execuție de inspector/I/debutant, în cadrul 
compartimentului asistenți personali. 

 înființarea funcției contractuale de execuție vacante de referent de specialitate 
(S)-debutant, în cadrul compartimentului registratură, relații cu publicul; 

 înființarea funcției contractuale de asistent social (S), debutant, în cadrul 
compartimentului coordonare servicii sociale (centre de zi). 

     
 Art.2. Funcționarii publici existenți își vor păstra atribuțiile și vor fi numiți prin act administrativ al 
ordonatorului de credite, în noua structură, în baza art.100, alin.(1), lit.c) și d) și alin.(2), lit.a) 
din Legea nr.188/1999 rep.2. 
 
 

    Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                                 Secretar Municipiu 

              DUMITRACHE STEFAN                                                CHIRCA RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 04 mai 2018 

 




