
 

                                                                 R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în Serviciul de Asistență 
Socială, Relații cu Publicul, Secretariat și aprobarea organigramei, a statului de funcţii, 

numarului de personal  
   Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Avand în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului comunei Vînători Neamț, nr. 5665 din 13.11.2018;  
- raportul de specialitate nr.5666/13.11.2018, întocmit de secretarul comunei ; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei 

Vînători Neamț; 
 - AVIZUL nr.62624/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat în 

cadrul instituției nostre sub nr.6227/13.12.2018;  
- prevederile art.64 alin.1 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.100, alin.1 lit. c) și d) din Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile H.G 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;  
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” , art. 45, alin.(1) si ale 

art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă reorganizarea și redenumirea Serviciului Public de Asistență Socială în        

SERVICIUL DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, SECRETARIAT.  
Art.2.Se aproba organigrama conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
Art.3. Se aprobă statul de funcții și numarul de personal conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare.  
Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 

interesate. 
Nr. 60 
Din 20.12.2018                             

Președinte de şedintă: 
  Consilier, Vasile Ghe. URSACHE                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :    15  
   Împotrivă:-              
   Abtineri :-                                                                                                                                         



                                                 
PROIECT                                              R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în Serviciul de Asistență 

Socială, Relații cu Publicul, Secretariat și aprobarea organigramei, a statului de funcţii, 
numarului de personal  

 
   Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Avand în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului comunei Vînători Neamț, nr. 5665 din 13.11.2018;  
- raportul de specialitate nr.5666/13.11.2018, întocmit de secretarul comunei ; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei 

Vînători Neamț; 
 - avizul nr.___________ al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;  
- prevederile art.64 alin.1 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.100, alin.1 lit. c) și d) din Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile H.G 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;  
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” , art. 45, alin.(1) si ale 

art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă reorganizarea și redenumirea Serviciului Public de Asistență Socială în “ 

Serviciul de  Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat.  
Art.2.Se aproba organigrama conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta 

hotarare.  
Art.3. Se aproba statul de funcții și numarul de personal conform Anexei nr.2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.4. La data intrării în vigoare își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.  
Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 

interesate. 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vînători Neamţ 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                                        Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                 Secretar,    
                                                                                                        Alina Iuliana FLOŞ  
                                                              
                                                               
 
 



                                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.   5666    din  13.11.2018 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în 

Serviciul de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat și aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii, numarului de personal  

 
Conform construcției instituționale a sistemului de asistență socială aprobată prin Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, art.113 alin. (4), serviciile publice de asistență socială la nivelul 
comunelor se organizează ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului. 

Serviciul Public de Asistență Socială, conform prevederilor Legii nr. 292/2011, are ca obiect 
principal de activitate realizarea măsurilor și acțiunilor de asistență socială adoptate de Consiliul 
Local precum și asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 
nevoie social, prin administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor 
sociale prevăzute în actele normative în vigoare. 

De asemenea, prevederile art.6 din Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, impun adoptarea regulamentului de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență sociale în concordanță cu prevederile acestui act normativ precum 
și încadrarea cu prioritate de personal de specialitate în domeniul asistenței sociale. 

Drept urmare, față de cele prezentate și în vederea menținerii funcției de conducere de șef 
serviciu, ocupată prin concurs de recrutare în anul 2016, se impune aplicarea unor măsuri 
referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială, în conformitate cu cerințele 
legale, după cum urmează: 

-reorganizarea Compartimentului Stare Civilă, Relații cu Publicul, Secretariat în 
Compartimentul Stare Civilă, cu aplicarea corespunzătoare a art.100 din Legea nr.188/1999, cu 
păstrarea postului doamnei Birliba Elena - consilier, grad profesional superior și Compartimentul 
Relații cu Publicul, Secretariat cu aplicarea corespunzătoare a art.100  din Legea nr.188/1999, 
cu păstrarea postului doamnei Lazăr Elisabeta – inspector, grad professional principal; 

-reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială prin preluarea Compartimentul 
Relații cu Publicul, Secretariat și redenumirea în Serviciul de Asistență Socială, Relații cu 
Publicul, Secretariat.Precizam ca șefului serviciului Asistență Socială, Relații cu Publicul, 
Secretariat i se vor aplica prevederile art. 100 cât și funcționarilor publici din cadrul 
compartimentului de asistență socială. 

Totodată, propunem redenumirea Compartimentului Reg. Agricol-Cadastru în 
Compartimentul Reg. Agricol, Cadastru - Fond Funciar cât și redenumirea Serviciului 
pentru Situații de Urgență în Serviciul  Public Voluntar pentru Situații de Urgență. 

 
 
 



Transformările propuse nu vor modifica numărul total de personal, numai configurația 
organigramei și a statului de funcții. 

 
Menționăm că activitatea de resurse umane revine secretarului U.A.T Vînători Neamț. 
 
Față de cele prevăzute mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                        Alina Iuliana FLOȘ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.   5666    din  13.11.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în 
Serviciul de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat și aprobarea organigramei, a 

statului de funcţii, numarului de personal  
 

 
Conform construcției instituționale a sistemului de asistență socială aprobată prin Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, art.113 alin. (4), serviciile publice de asistență socială la nivelul 
comunelor se organizează ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului. 

Serviciul Public de Asistență Socială, conform prevederilor Legii nr. 292/2011, are ca obiect 
principal de activitate realizarea măsurilor și acțiunilor de asistență socială adoptate de Consiliul 
Local precum și asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 
nevoie social, prin administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor 
sociale prevăzute în actele normative în vigoare. 

De asemenea, prevederile art.6 din Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, impun adoptarea regulamentului de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență sociale în concordanță cu prevederile acestui act normativ precum 
și încadrarea cu prioritate de personal de specialitate în domeniul asistenței sociale. 

Drept urmare, față de cele prezentate și în vederea menținerii funcției de conducere de șef 
serviciu, ocupată prin concurs de recrutare în anul 2016, se impune aplicarea unor măsuri 
referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială, în conformitate cu cerințele 
legale, după cum urmează: 

-reorganizarea Compartimentului Stare Civilă, Relații cu Publicul, Secretariat în 
Compartimentul Stare Civilă, cu aplicarea corespunzătoare a art.100 din Legea nr.188/1999, cu 
păstrarea postului doamnei Birliba Elena - consilier, grad profesional superior și Compartimentul 
Relații cu Publicul, Secretariat cu aplicarea corespunzătoare a art.100  din Legea nr.188/1999, 
cu păstrarea postului doamnei Lazăr Elisabeta – inspector, grad professional principal; 

-reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială prin preluarea Compartimentul 
Relații cu Publicul, Secretariat și redenumirea în Serviciul de Asistență Socială, Relații cu 
Publicul, Secretariat.Precizam ca șefului serviciului Asistență Socială, Relații cu Publicul, 
Secretariat i se vor aplica prevederile art. 100 cât și funcționarilor publici din cadrul 
compartimentului de asistență socială. 

Totodată, propunem redenumirea Compartimentului Reg. Agricol-Cadastru în 
Compartimentul Reg. Agricol, Cadastru - Fond Funciar cât și redenumirea Serviciului 
pentru Situații de Urgență în Serviciul  Public Voluntar pentru Situații de Urgență. 
 



Transformările propuse nu vor modifica numărul total de personal, numai configurația 
organigramei și a statului de funcții. 

 
Menționăm că activitatea de resurse umane revine secretarului U.A.T Vînători Neamț. 
 
Față de cele prevăzute mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezenta 

 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi ale art. 45, alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ 
proiectul de hotărâre in forma în care acesta a fost iniţiat. 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


