
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale 

 Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 Consiliul  Local al oraşului Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ;   

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, ale art. 100, art. 107 şi art. 112 alin. (1) din Legea   nr. 188/1999  privind Statutul 
funcţionarilor publici , r2, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. VI şi anexa la 
O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale precum şi Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând  Expunerea  de motive  nr.1620 din 29.05.2018 înaintată de Primarul orasului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul DAS Tîrgu Neamţ nr.1621 
din 29.05.2018 prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ;  
 Luând act de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 29191 / 2018, înregistrat la 
instituţia noastră sub nr. 1619 / 29.05.2018. 
            Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

În  temeiul  prevederilor  art.36, alin.(3) lit. “b”,  precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea  nr. 
215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1.  Se  aprobă  organigrama pentru Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, 

instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  conform  anexei nr. 
1, parte integrantă la prezenta hotărâre.    

Art. 2.  Se  aprobă statul de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  conform  
anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.   

Art. 3. Compartimentul Juridic, Compartimentul financiar contabil şi Compartimentul Resurse 
Umane al DAS Tîrgu Neamţ vor lua toate măsurile  necesare pentru ducerea  la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea prezentei  
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate.  
 
Nr.117   
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                         
Contrasemnează, 

                                Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 
    

 


