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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 369 

din  27.08.2020 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncţional 

de Servicii Sociale Galaţi 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 418/11.08.2020 

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

27.08.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 144929/11.08.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 144933/11.08.2020, al 

Direcției Financiar-Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate şi al Serviciului 

Resurse umane și Salarizare; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și 

libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;  

Văzând nota de fundamentare nr. 1223/05.08.2020, a Centrului Multifuncțional 

de Servicii Sociale Galați, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Galați cu nr. 9739/06.08.2020; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 366/27.08.2020 privind trecerea din 

subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale în subordinea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi a serviciului social fără personalitate juridică 

Agenţia de Servicii Sociale Comunitare ,,Alternativa” şi a a serviciului social fără 

personalitate juridică ,,Centrul de zi pentru copii cu autism”; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (3),   
lit. ”c” și alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



______________________________________________________________________________________
HCL nr. 369/2020  

 

 
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

 

Art.1 – Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul 

Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, conform anexelor 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi 

anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.  

 

Art. 3 – Directorul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi se 

împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

 

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 
 

                           Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar general, 
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