
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 
 

PROIECT  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu Neamţ 
 
 Consiliul  Local al oraşului Târgu Neamţ;   

Având în vedere: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată; 
-    H.C.L.  nr. 117/31.05.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
-  H.C.L. nr. 1/07.01.2019  privind desfiinţarea structurii “Cantina Socială” a oraşului Târgu Neamţ din 

subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
- H.C.L. nr. 178/29.08.2018 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 ; 
Analizând  Expunerea  de motive  nr. 170 din 17.01.2019  înaintată de Primarul orasului Târgu 

Neamţ şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul DAS Târgu Neamţ nr.171 din 
17.01.2019 prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă 
Socială a oraşului Târgu Neamţ, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu 
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 Târgu Neamţ, 

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

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

Art. 3. Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Financiar Contabil şi Compartimentul Juridic  al 
DAS Târgu Neamţ vor lua toate măsurile  necesare pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  

Art. 5. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea prezentei  hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate.  
              Iniţiator  
     Primar,  

   Vasilica Harpa 
                                           Avizat legalitate ,  
                        Secretar,  
                 Jr. Sabin Isabela 
  



 
Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ                                           AVIZAT, 
Serviciul Resurse Umane                       Primar 
Nr.               /                                                                        Vasilică Harpa 
 

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a 

oraşului Târgu 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. 

Prin H.C.L. nr. 117/31.05.2018, pentru Direcţia de Asistenţă Socială a fost aprobat un nr. de 170 posturi astfel:  
44 funcţii publice (4 funcţii de conducere şi 40 funcţii de execuţie) şi 126 funcţii contractuale (3 funcţii de conducere şi 
123 funcţii de execuţie dintre care 64 sunt asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav). 

Ca urmare a desfiinţării structurii “Cantina Socială” şi preluarea posturilor în celelalte structuri ale Direcţiei de 
Asistenţă Socială a orasului Târgu Neamţ, numărul total de posturi a rămas neschimbat:   170, din care: 44 funcţii 
publice (4 funcţii de conducere şi 40 funcţii de execuţie) şi 126 funcţii contractuale (2 funcţii de conducere şi 124 
funcţii de execuţie dintre care 64 sunt asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav). 

 
Având în vedere: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată; 
-    H.C.L.  nr. 117/31.05.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
-  H.C.L. nr. 1/07.01.2019  privind desfiinţarea structurii “Cantina Socială” a oraşului Târgu Neamţ din 

subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
- H.C.L. nr. 178/29.08.2018 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 ; 
- Prin H.C.L nr. 1/07.01.2019, structura “Cantina Socială” a fost desfiinţată, iar personalul Cantinei sociale 

cuprins în statul de funcţii a fost preluat, cu tot cu posturi, în cadrul celorlalte compartimente ale Direcţiei de Asistenţă 
Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, astfel: 

- Postul de muncitor / îngrijitor ocupat de către doamna Apucăloaei Tinca a fost preluat în structura “Creşa 
nr. 1” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 

- Postul de muncitor / supreveghetor de noapte ocupat de către domnul Gavriloae Aurel a fost  preluat în 
structura “Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost Sfânta Teodora Târgu Neamţ” 
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ; 

- Postul vacant de conducere de şef centru s-a transformat în post vacant de execuţie de îngrijitor  şi preluat 
în structura “Creşa nr. 1”  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 

            Prin H.C.L. nr. 178/29.08.2018, Colegiul Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ a 
fost desfiinţat. 

Luând act de expunerea de motive formulată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,  prin care  se iniţiază proiectul  
de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens, în forma prezentată, împreună cu cele 2 
anexe.  

Director executiv, 
           Buduroi  Emanuel 

 
 

            Comp. Juridic,                 Comp. financiar contabil,              Resurse Umane, 
      c.j. Huţanu Florina Alina                     ec. Tataru Farmuş Maria                    ec. Arsene Maria 



PRIMĂRIA ORAŞULUI  TÂRGU NEAMŢ      
            -  PRIMAR  -     
Nr.          /  
 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul  Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ 
 

 
Având în vedere: 

 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată; 

 
 

Ţinând cont de: 
 
-      H.C.L.  nr. 117/31.05.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
-   H.C.L. nr. 1/07.01.2019  privind desfiinţarea structurii “Cantina Socială” a oraşului Târgu Neamţ din 

subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ; 
- H.C.L. nr. 178/29.08.2018 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 ; 
 
 
Propun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ proiectul de hotărâre privind 

organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ. 
 
 
 

Primar,  
Vasilica Harpa 


