
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

PROIECT  HOTĂRÂRE 
privind  revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director 

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

Având în vedere: 
Hotărârea Guvernului nr. 797 / 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
Hotărârea Guvernului nr. 417 / 08.06.2018 privind modificarea H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, 

Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă din 
cadrul DAS Tîrgu Neamţ nr...........din...................... prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 356 / 
22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie publică aflată în subordinea 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 revocă H.C.L. nr. 356/22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director 
al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi anexa nr. 1. 

Art. 2. Compartimentul Juridic şi Contencios şi Compartimentul Resurse Umane al DAS Tîrgu 
Neamţ vor lua toate măsurile  necesare pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea prezentei  hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate.  
     
 

Iniţiator  
     Primar,  

   Vasilica Harpa 
                       
                     Avizat legalitate ,  
             Secretar,  
           jr. Ţuţu Ion 
         
 
 
 
 



 
Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ                                           AVIZAT, 
Compartimentul Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă                 Primar 
Nr.               /                                                                        Vasilică Harpa 
 
 

 
Raport de specialitate 

privind  revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director 
al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ este o instituţie publică având personalitate 

juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ şi înfiinţată prin H.C.L. 
151/08.07.2015. 

Având în vedere: 
-  Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
- Hotărârea Guvernului nr. 417/08.06.2018 privind modificarea H.G. nr. 797/2017 pentru 

aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ nr. 356/22.12.2017 privind constituirea şi 
componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi anexa nr.1; 

 
Luând în considerare prevederile  art.12, din Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, modificată prin H.G. 417 / 2018,  conform căruia: 
   
 “(1)În cazul Direcţiei organizată ca instituţie publică, conducerea acesteia se asigură de director/director 
executiv/director executiv adjunct sau de director general, după caz”. 
  

Ca urmare a modificării art. 12 respectiv a abrogării art. 14 şi art. 15 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 
797/2017, Colegiul Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ constituit în baza 
H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 se desfiinţează. 
       

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi anexa nr. 1. 

 
 
 

      Director executiv, 
                     Buduroi  Emanuel 
 
 
 
 

    Comp. Juridic şi Contencios                Comp. financiar contabil,      Comp.  Resurse Umane, 
      c.j. Huţanu Florina Alina                     ec. Domnica Mihaela Cristina            ec. Arsene Maria 
 

 
 

 



 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
            -  PRIMAR  -     
Nr.          /  
 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind  revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi 

componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 
 

In vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 417 / 08.06.2018 privind 
modificarea H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal 

 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ nr. 356 / 22.12.2017 privind 

constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi 
anexa nr.1; 

 
Conform prevederilor H.G.  nr. 417 / 08 iunie 2018 s-au abrogat art. 14 şi art. 15 din anexa nr. 2 la 

H.G. 797/2017, astfel funcţionarea Colegiului Director constituit la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ,  încetează.  
       
 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi anexa nr. 1. 

 
 
 

Primar,  
Vasilica Harpa 


