
 
       Anexa  la H.C.L. nr.356 din 22.12.2017 
 
 

Componenţa  Colegiului  director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ: 
 
 
 

Preşedinte: 
- Ţuţu Ioan, secretar al oraşului Tîrgu Neamţ   

 
Membri: 

- Ciocârlan Nicoleta - Director Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Bădărău Cristina, inspector principal - Serviciul Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Varvara Eugenia Milona, inspector superior - Serviciului Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Iftode Oana, Şef Serviciu Juridic, Contencios Administraţiei Publică Locală; 
- Fedeleş Geanina, administrator public al oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Margine Adina, Director al Colegiului Naţional “Stefan cel Mare”; 
- Apostoae Florin Ionuţ - Manager al Spitaluliui orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
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Nr.          /  
 
 



Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind constituirea şi componenţa colegiului director al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a 
structurii orientative de personal,  Anexei nr. 2 Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare 
al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi 
oraşelor , în care se precizează următoarele: 

 
 Conducerea direcţiei se asigură de director/director executiv şi de colegiul director. 
 Colegiul director al Direcţiei este compus din secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 

directorul/directorul executiv al Direcţiei, şeful compartimentului de beneficii sociale şi şeful 
compartimentului de servicii sociale, 2 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară, precum şi 
2 reprezentanţi ai partenerilor sociali; 

Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti; 

Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. În situaţia în care 
preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către 
directorul/directorul executiv al Direcţiei, 

 
propun  adoptarea prezentei hotărâri a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ care să 

reglementeze constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ, astfel: 

 
Preşedinte: 

- Ţuţu Ioan, secretar al oraşului Tîrgu Neamţ   
 
Membri: 

- Ciocârlan Nicoleta - Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
- Bădărău Cristina, inspector principal - Serviciul Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
- Varvara Eugenia Milona, inspector superior - Serviciului Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
- Iftode Oana, Şef Serviciu Juridic, Contencios Administraţie Publică Locală 
- Fedeleş Geanina, administrator public al oraşului Tîrgu Neamţ 
- Margine Adina, Director al Colegiului Naţional “Stefan cel Mare” 
- Apostoae Florin Ionuţ - Manager al Spitaluliui orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

 
Primar,  

Vasilica Harpa 
 

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ                                           AVIZAT, 
                          Primar 
Nr.               /                                                                        Vasilică Harpa 
 
 

Raport de specialiate  
la proiectul de hotărâre privind  constituirea şi componenţa colegiului director al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 



 
   
 În conformitate cu prevederile Anexei 2-Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al 

direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din 
Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal în care se 
precizează următoarele: 
  

 Conducerea direcţiei se asigură de director/director executiv şi de colegiul director. 
 Colegiul director al Direcţiei este compus din secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 

directorul/directorul executiv al Direcţiei, şeful compartimentului de beneficii sociale şi şeful 
compartimentului de servicii sociale, 2 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară, precum şi 
2 reprezentanţi ai partenerilor sociali. 

Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti. 

Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. În situaţia în care 
preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către 
directorul/directorul executiv al Direcţiei. 
  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei. 

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliul local are 
obligaţia adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre. 

În termen de 60 de zile de la adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială se face încadrarea personalului cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri 
şi a condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. 
 

Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea 
directorului/directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la 
cererea directorului/directorului executiv. 

Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu 
votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unităţii administrativ-
teritoriale şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. 

Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) analizează activitatea Direcţiei şi propune directorului/ directorului executiv al Direcţiei măsurile 
necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; 
b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; avizul este 
consultativ; 
c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune, precum şi 
rapoartele de activitate ale Direcţiei; avizul este consultativ; 
d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 
e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei componente 
privind serviciile sociale; 
f) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi 
premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei, cu încadrarea în resursele financiare 
alocate de consiliul local, în condiţiile legii. 

Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local. 
 



propunem spre aprobare Consiliului Local constituirea şi componenţa colegiului director al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

 
 

Director executiv, 
                    Nicoleta Ciocârlan 
 
 
 
 

           
           Serv.  Contabilitate,                                   Birou Juridic,  
        ec. Domnica Mihaela Cristina                   jr. Huţanu Florina Alina       
 

 
 

 


