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           ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 405 

din  26.07.2018 
pentru modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea si funcționarea Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Galaţi 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 431/11.07.2018 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

26.07.2018;  

 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 58662/11.07.2018, a iniţiatorului- 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 61964/23.07.2018, al Serviciului 

Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, culte, cultura, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;  

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administraţie 

publicǎ localǎ, drepturi şi libertǎţi cetǎţeneşti, relaţii cu cetǎţenii şi apǎrarea ordinii 

şi liniştii publice; 

Având în vedere dispozițiile art. 113, alin. (3), alin. (5) din Legea asistenţei 

sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului 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; 
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Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, alin. (3), 

lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale                  

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
    Art. I – Articolul 22, alin. (1) din Anexa la H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, - Art. 22. (1) Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi 

este asigurată de Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Galaţi – subordonat Consiliului local al municipiului Galaţi, respectiv primarului.” 

 

Art. II -  Art. 22, alin. (12), (13) şi (14) – se abrogă. 

  

Art. III - Articolul 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, - Art. 23 pct.(1) – Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Galaţi îi revin următoarele atribuţii: 

• asigură conducerea executivă a direcției şi răspunde de buna ei funcţionare 

în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; 

• în exercitarea atribuţiilor sale emite decizii; 

• reprezintă direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 

persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

• îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

- exercită atribuţiile ce revin direcţiei în calitate de persoană juridică; 

- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al direcţiei şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local; 

- elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune; 

- elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind 

stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii; 
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- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul direcţiei, potrivit 

legii; 

- elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al 

direcţiei; 

- controlează activitatea personalului din cadrul direcţiei; 

- stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea în bune condiţii a 

obiectivelor; 

 - organizează plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi 

facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate; 

 - colaborează cu instituţiile publice deconcentrate ale ministerelor în 

vederea dezvoltării de Programe de asistenţă socială de interes local;  

- răspunde de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către 

personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii; 

- întocmeşte fişele posturilor şi rapoartele de evaluare ale sefilor de 

servicii/birouri; 

- aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.” 

 

             Art. IV -  Art. 24 – se abrogă. 

 

Art.V – Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

 Art.VI – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

   
Preşedinte de şedinţă, 

          
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                           


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.07.2018;
	H O T Ă R Ă Ş T E:

