
D I S P O Z I Ţ I A Nr.382
din 19 iunie 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28
iunie 2018.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a)

din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de
28 iunie 2018, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca,
județul Brăila››;

- iniţiator: primar; raport: comisiile de specialitate nr.1 și 2
2.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de

hotărâri înscrise pe ordinea de zi pe data de 26 iunie 2018, ora 1500, la sediul
consiliului local.

Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.

P R I M A R, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.51
din 28 iunie 2018

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iunie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea Programului

investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la poziția nr.6 figurează
obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri A9-A11”;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și rapoartele
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, art.45 alin.(2)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor A9-A11, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Devizului General anexat care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 582.454,37 lei, inclusiv T.V.A., din care  C+M
523.616,78 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, să semneze contractul de lucrări și
celelalte acte necesare realizării obiectivului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca,
județul Brăila››;

În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel :

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/15.02.2018 s-a aprobat bugetul local pe anul în
curs, iar la Anexa nr.3 s-au prevăzut principalele lucrări de investiții. La punctul nr.6 din Anexa
nr.3 se regăsește obiectivul ‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11 U.A.T. Orașul Ianca,
județul Brăila››, pentru care am întocmit devizul general privind indicatorii tehnico-economici.

Din aceste considerente, potrivit dispoziţiilor art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, devizul general cu
indicatorii tehnico economici trebuie aprobat la faza studiului de fezabilitate.

Acțiunea de față este o continuare a programului de modernizare a incintelor din zona
blocurilor de locuințe, începute anul trecut cu zona blocurilor E1-E4 și continuate anul acesta
cu zona blocurilor D1-D7, care a fost extrem de apreciată de locuitori, iar acum dorim aceeași
urbanizare și zona blocurilor A9-A11.

După cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total estimat al
obiectivului este de 582.454,37 lei, inclusiv T.V.A., din care Construcții +Montaj 523.616,78
lei, inclusiv T.V.A.

Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.52
din 28 iunie 2018

privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul
local, pentru anul 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iunie 2018;

Având în vedere:
►dispozițiile art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei

Publice nr.4514/ 2018, emis în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

►adresa nr.5816/11.05.2018 a Instituției Prefectului, județul Brăila, privind comunicarea
numărului maxim de posturi pentru anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 83 de
posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010, exclusiv posturile finanțate din capitolele
bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;

►dispoziţiile art.113 alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

►dispozițiile art.1 alin.(2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei
de asistenţă socială, organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor,
prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificat prin
Hotărârea Guvernului nr.417/2018;

►referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local;

►Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, comunicat prin adresa
nr.35040/27.06.2018;

►dispoziţiile art.100 alin.(1) lit.a), art.107 alin.(1) lit.a) și b) și art.111  alin.(1) și (3) din
Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă pentru anul 2018 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul
acestora, pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine
înfiinţate de consiliul local, sunt prevăzute în anexele nr.1 și 2.

Art.2.-(1) Se aprobă înființarea Direcţiei de asistenţă socială ca un compartiment
funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, prin
reorganizarea serviciului de asistență socială și medicală comunitară.

(2) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul serviciului de asistență socială
și medicală comunitară vor fi numiţi în noile compartimente ale Direcţiei de asistenţă socială.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială este
prevăzut în anexa nr.3.

Art.3.-(1) Se aprobă modificarea calității postului de execuție de natură contractuală,
consilier - gradul I, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în
funcția publică de execuție consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul aceluiași
serviciu.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, titularul postului contractual
va fi numit în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, cu acordarea
salariului mai favorabil.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
care are obligaţia încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice
aprobate.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.

Art.6.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina PREDESCU



Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi
a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din
subordine înființate de consiliul local, pentru anul 2018.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr.4514/2018,
emis în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, a fost modificată media numărului
de locuitori calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2017, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică,
medie care se utilizează de către instituţiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim
de posturi, valabil în anul 2018, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

În baza Ordinului nr.4514/2018, Instituţia Prefectului a calculat și stabilit pentru orașul
Ianca în anul 2018, conform adresei nr.5816/11.05.2018, un număr de 83 posturi potrivit
pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010, la care se adaugă 5 posturi pentru serviciul public
comunitar local de evidență a persoanelor şi 11 posturi pentru poliția locală, rezultând astfel
un total de 99 posturi, exclusiv posturile finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-
sănătate și asistență socială, adică o reducere de 5 posturi față de anii 2014-2017 care însă
nu presupune și disponibilizarea de personal, pentru că am scos din structură anumite posturi
de natură contractuală vacante, însă ne încadram oricum în acest număr de posturi.

Apoi, prin Hotărârea Guvernului nr.797/23.11.2017 s-au aprobat regulamentele-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative
de personal, potrivit căreia, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestei
hotărâri, consiliile locale aveau obligaţia adoptării hotărârilor pentru conformare cu
prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul înființării serviciilor publice de asistenţă socială, la nivel de
direcție cu personalitate juridică, precum şi adoptarea regulamentelor de organizare şi
funcţionare ale acestora, în baza regulamentelor-cadru;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



Cunoscând realitățile sociale din orașul nostru, precum și numărul oarecum redus de
beneficiari ai diferitelor prestații sociale, în sensul că nu se impunea înființarea unei direcții
cu personalitate juridică, prin adresa nr.20206/19.12.2017 am făcut demersurile către
structura asociativă din care facem parte (care de altfel trebuia consultată la adoptarea
H.G.nr.797/2017, așa cum prevede Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006) pentru a
determina autoritățile centrale să revină asupra acestei prevederi și să permită organizarea
serviciilor publice de asistenţă socială la nivel de direcție fără personalitate juridică;

Pentru că prevederile H.G.nr.797/2017 contraveneau dispozițiilor art.41 alin.(1) din Legea
asistenței sociale nr.292/2011, unde se arată că „…serviciile sociale acordate şi administrate
de către autorităţile administraţiei publice locale se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local
şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică….”, demersurile noastre
au fost înțelese, astfel că prin H.G.nr.417/2018 s-a modificat H.G.nr.797/2017 în sensul cerut
de noi, iar acum avem posibilitatea să înființăm Direcţia de asistenţă socială ca un
compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate
juridică, prin reorganizarea serviciului de asistență socială și medicală comunitară;

Înființarea Direcţiei de asistenţă socială, prin reorganizarea serviciului de asistență socială
și medicală comunitară, la care numărul obligatoriu de posturi pentru înființare este de 16 (15
posturi de execuție și 1 post de conducere), așa cum prevede art. XVI alin.(2) lit.c) din Legea
nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare, presupune următoarele modificări în
structura organizatorică și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local:

1-se desființează postul de șef serviciu-funcție publică de conducere și se înființează
postul de director- funcție publică de conducere;

2.-funcțiile publice de execuție: consilier, cls. I, gradul profesional superior, consilier, cls.
I, gradul profesional asistent și referent, cls. III, gradul profesional superior, din cadrul
serviciului de asistență socială și medicală comunitară, ocupate în prezent de Caraman
Emilia, Hrincă Cristina și Ochian Stanca, se preiau în cadrul Direcţiei de asistenţă socială, iar
persoanele amintite anterior vor fi numite în noile compartimente ale Direcției, conform
art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare deoarece atribuțiile aferente noilor funcţii publice se modifică mai puțin
de 50%.

Repartizarea pe compartimente va fi astfel: doamna de Caraman Emilia, consilier, clasa
I, gradul profesional superior în cadrul compartimentul de servicii sociale, doamna Hrincă
Cristina-consilier, clasa I, gradul profesional asistent și doamna Ochian Stanca-referent, cls.
III, gradul profesional superior, ambele în cadrul compartimentul de evidentă și plată beneficii
de asistență socială, monitorizarea asistenților personali;

3.-se înființează trei noi funcții publice de execuție, consilier, clasa I, gradul profesional
debutant, din care un post în compartimentul de servicii sociale, unul în compartimentul de
evidentă și plată beneficii de asistență socială, monitorizarea asistenților personali şi unul în
compartimentul de intervenție în situații de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, imigrație și
repatrieri și prevenire marginalizare socială;

4-de asemenea, pentru a respecta compartimentarea Direcției dată orientativ de
Regulamentul-cadru, se mai înființează trei posturi de natură contractuală, din care un post
de inspector-pentru compartimentul de strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei
sociale şi relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile, comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi
evaluare iniţială, și două posturi de asistent medical comunitar pentru compartimentul de
asistență medicală comunitară;



5-tot așa, posturile de medic, asistent medical, asistent medical comunitar și referent
consiliere romi existente în cadrul serviciului de asistență socială și medicală comunitară se
preiau în cadrul Direcţiei de asistenţă socială, iar persoanele care ocupă în prezent aceste
posturi, respectiv Oprea Daniela, Bularcă Georgiana Daniela și Pavel Romica, vor fi numite
în noile compartimente ale Direcţiei de asistenţă socială.

O altă propunere este aceea de a se transforma funcția publică de execuție - consilier
superior gradul profesional debutant din cadrul serviciul de urbanism, cadastru, contracte și
valorificarea patrimoniului, în funcția publică de execuție - consilier superior gradul profesional
superior în același serviciu, motivată de atragere unor specialiști cu experiență în domeniul
construcțiilor civile;

În fine, o ultimă modificare propusă în structura organizatorică, o reprezintă modificarea
calității postului de execuție de natură contractuală, consilier-gradul I, din cadrul serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor, ocupat în prezent de doamna Ciucaşu
Valerica, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,
pentru care titulara postului îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 54 din Statutul
funcționarilor publici, având și cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Modificarea calității postului amintit se justifică astfel:

-urmare absolvirii studiilor universitare de licenţă în domeniul de activitate al primăriei,
precum și urmare admiterii examenului de promovare în grad profesional superior, prin
Dispoziţia nr.678/15.03.2011 doamna Ciucaşu Valerica a fost promovată din funcţia de
referent, treapta 2,  în funcţia de consilier, gradul II, personal contractual în cadrul serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului.
Ulterior, prin Dispoziţia nr.480/06.06.2017, doamna Ciucaşu Valerica a fost promovată în
funcţia de consilier, gradul I, în cadrul aceluiași serviciu.

-date fiind activitățile multiple din cadrul acestui serviciu, în care este inclus și
compartimentul de stare civilă, precum și faptul că serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor din orașul Ianca îi sunt arondate și comunele Mircea Vodă, Bordei
Verde, Șuțești, Grădiștea, Racovița, Movila Miresii și Traian, cu un total de 32.045 locuitori,
coroborate cu numărul redus de personal (5 posturi în total, după formula 1 post la 6.500
locuitori prevăzută de O.U.G.nr.63/2010), odată cu promovarea în grad profesional a doamnei
Ciucașu Valerica i-a fost completată fișa postului cu atribuții suplimentare care implică
exercitarea prerogativelor de putere publică, prin punerea în executare a legilor şi a celorlalte
acte normative care reglementează activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă
a persoanelor, similare unei funcții publice de execuție cu studii superioare, asta și pentru
faptul că atribuțiile de secretariat și arhivă din cadrul serviciului, stabilite inițial în fișa postului
contractual, nu justificau existența unui post cu normă întreagă;

De precizat este faptul că funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine înființate de consiliul local exercită prerogative
de putere publică, iar cele de personal contractual nu exercită aceste prerogative.

Prin urmare, motivațiile de mai sus conduc la aprobarea noii structuri organizatorice a
aparatului de specialitate al primarului, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii
în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ



ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI SERVICIILOR PUBLICE
DIN SUBORDINE INFIINTATE DE CONSILIUL LOCAL, PENTRU ANUL 2018 Anexa nr. 1

la H.C.L. nr. _____/2018

TOTAL POSTURI
DIN APARATUL

PROPRIU
89

DEMNITARI FUNCŢIONARI PUBLICI PERSONAL CONTACTUAL
Total Total Conducere Execuție Total Conducere Execuție

2 42 5 37 45 2 43
VACANTE 26 0 13 3 10 13 0 13

* ÎN NUMĂRUL TOTAL DE 89 POSTURI SUNT INCLUSE SI 16 POSTURI DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ
FINANTATE DIN CAPITOLELE BUGETARE 66.00 SI 68.00
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI IANCA

CONSILIER PRIMAR

AUDITOR

2

1



 ORAȘUL IANCA
JUDEȚUL BRAILA

de conducere de executie de conducere de executie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE DEMNITAR PRIMAR

2 MIRCESCU MIRCEA DEMNITAR VICEPRIMAR

3 STERIAN ALEXANDRU SECRETAR SECRETAR I II S

4 POPESCU VASILICĂ CONSILIER PRIMAR CONSILIER PRIMAR I M

5 VACANT CONSILIER PRIMAR CONSILIER PRIMAR I M

6 VACANT COMPARTIMENT AUDIT AUDITOR I ASISTENT S

7 ALECSĂNDRICĂ MIRELA SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE CONSILIER I S

8 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIRECTOR
EXECUTIV I I S

9 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE CONSILIER I DEBUTANT S

10 CARAMAN EMILIA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE CONSILIER I SUPERIOR S

11 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

CONSILIER I DEBUTANT S

12 HRINCA CRISTINA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

CONSILIER I ASISTENT S

13 OCHIAN STANCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MONITORIZAREA ASISTENŢILOR
PERSONALI

REFERENT III SUPERIOR M

14 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ,

DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, IMIGRAŢIE ŞI REPATRIERI ŞI
PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ

CONSILIER I DEBUTANT S

15 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ MEDIC S

16 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

17 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

18 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

19 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

20 BULARCĂ GEORGIANA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

21 OPREA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

22 PAVEL ROMICA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ,
INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

REFERENT
CONSILIERE ROMI IA M

23 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN

DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI RELAŢIA CU ASOCIAŢIILE ŞI
FUNDAŢIILE, COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII CU

PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ

INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT S

Anexa  nr. 2 la  H.C.L. nr._________/2018

NR.
CRT.

Numele, prenumele/vacant,
temporar vacant dupa caz

STATUL DE FUNCŢII

Nivelul
studiilor

Functia contractuala
Treapta

profesionala
/grad

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA ȘULUI IANCA ȘI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE INFIINȚATE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018

Nivelul
studiilor OBSERVATIISTRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE

PUBLICA

FUNCTII PUBLICE

Clasa Gradul
profesional
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24 GROSU LILIANA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR ANALIST PROMAGATOR IA S

25 GAVRILESCU RALIȚA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

26 DAN MIOARA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

27 STOICA ANIȘOARA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I SUPERIOR S

28 CIUCAȘU VALERICA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR CONSILIER I PRINCIPAL S

29 PREDESCU DORINA COMPARTIMENTUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S

30 FLOREA RODICA COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I ASISTENT S

31 MOCANU MARIAN COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

32 CARAMAN SĂNDEL COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL CONSILIER I SUPERIOR S

33 VACANT COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ARHIVAR VACANT M

34 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL ARHITECT ȘEF I II S

35 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

36 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL REFERENT III DEBUTANT M

37 VACANT SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL REFERENT III SUPERIOR M

38 DOGĂRESCU MIOARA SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

39 PREDESCU LAURENȚIU SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL CONSILIER I SUPERIOR S

40 BURDUCEA STELUȚA SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL OPERATOR DATE I M

41 ROȘCA STĂNEL GEORGE SERVICIUL DE URBANISM, CADASTRU,CONTRACTE ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, RECL ADMINISTRATOR IT  RECL IA S

42 DEACU DANIEL CONSTANTIN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ ȘI
PROTECȚIE CIVILĂ ȘEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE IA S

43 VACANT COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE CONSILIER I SUPERIOR S

44 TURCU GEORGIANA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

ȘEF SERVICIU I I S

45 BOSOI VASILE
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S

46 VACANT
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I ASISTENT S

47 CONDRUȚ LENUȚA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I ASISTENT S

48 CIUCĂ MIOARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I SUPERIOR S

49 CIUCĂ GHEORGHE
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

CONSILIER I SUPERIOR S

50 BURLACU ELENA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S

51 HOȚESCU MIRON
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S

52 UNGUREANU ROXANA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

OPERATOR DATE I M

53 MORTECIU LENUȚA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE,

CONTRACTE,   COLECTAREA CREANŢELOR BUGETARE,
PATRIMONIU

INSPECTOR DE SPECIALITATE I S

54 TEIȘ GHEORGHE COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER I SUPERIOR S

55 TUDOR FLORENTA COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

56 VACANT COMPARTIMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ CONSILIER DEBUTANT S

57 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ ȘEF SERVICIU I II S

58 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III ASISTENT M

59 BARBU MARIUS VALENTIN SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I ASISTENT S

60 SPĂTARU TIBERIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I SUPERIOR S

61 JALBĂ SĂNDEL SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

62 MUCEA DUMITRU SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

63 STATACHE GABRIEL SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

64 LECA GEORGE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL I PRINCIPAL S
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65 MOSOR COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

66 BARBIERU COSTICĂ SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

67 DEDU VIOREL NICOLAE SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ POLITIST LOCAL III SUPERIOR M

68 STANCIU GLICHERIE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ȘEF SERVICIU II S

69 CHIŢU VASILE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ADMINISTRATOR I M

70 MOȘESCU VERONICA SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MAGAZINER I M

71 INSTRUCTOR DE DANS
DURLEA GHEORGHE

SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC

1/2 VACANT
1/2 REFERENT I M

72 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC BIBLIOTECAR IA M

73 CLOSCA MIHAELA SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC INGRIJITOR I M

74 POPESCU COSTEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR BULDOZERIST I M

75 TATU RADU SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

76 BRÂNZĂ FĂNEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR UTILAJ TERASIER I M

77 GUȘĂ ORLANDO SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

78 MATINCIU ION SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

79 CHIRIŢĂ GIGEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

80 SERBAN TUDOREL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

81 OȚELEA GEORGE SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR ELECTRICIAN I M

82 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR I M

83 BURDUCEA IONEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

84 ONICA NECULAI SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

85 OȚEL MARIUS SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

86 MOISE MARIAN IULIAN SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ŞOFER I M

87 BERCHIU COSTEL SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

88 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC ADMINISTRATOR I M

89 VACANT SERVICIUL PUBLIC DE CULTURĂ, SPORT ȘI ADMINISTRATIV
GOSPODĂRESC MUNCITOR II M

 Funcţia                                                Nr. posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcții de demnitate publică 2 0 2
Nr. total de funcţii publice 29 13 42
Nr. total de funcţii publice de conducere 2 3 5
Nr. total de funcţii publice de execuţie 27 10 37
Nr. total de funcţii contactuale 32 13 45
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 2 0 2
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 30 13 43
Nr. total de funcţii din instituţie 63 26 89

Din care posturi exceptate potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările
şi completările ulterioare,                           din care:

9 7 16

                                   functii publice 5 2 7
                                   personal contractual 4 5 9

PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ



 ORAȘUL IANCA
JUDEȚUL BRAILA

de conducere de executie de conducere de executie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIRECTOR I I S

2 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE ASISSTENT SOCIAL I DEBUTANT S

3 CARAMAN EMILIA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE SERVICII SOCIALE CONSILIER I SUPERIOR S

4 VACANT
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
MONITORIZAREA ASISTENŢILOR PERSONALI

ASISSTENT SOCIAL I DEBUTANT S

5 HRINCA CRISTINA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
MONITORIZAREA ASISTENŢILOR PERSONALI

CONSILIER I ASISTENT S

6 OCHIAN STANCA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
MONITORIZAREA ASISTENŢILOR PERSONALI

REFERENT III SUPERIOR M

7 VACANT
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, DE ABUZ, NEGLIJARE,
TRAFIC, IMIGRAŢIE ŞI REPATRIERI ŞI PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ

ASISSTENT SOCIAL I DEBUTANT S

8 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ MEDIC S

9 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

10 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M/PL

11 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

12 VACANT DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR DEBUTANT M/PL

13 BULARCĂ GEORGIANA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

14 OPREA DANIELA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR PRINCIPAL PL

15 PAVEL ROMICA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

REFERENT
CONSILIERE ROMI IA M

16 VACANT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL DE STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI
SOCIALE ŞI RELAŢIA CU ASOCIAŢIILE ŞI FUNDAŢIILE, COMUNICARE, REGISTRATURĂ,

RELAŢII CU PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ

INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT S

T C E T C E
7 1 6 9 0 9

VACANTE 10 4 1 3 6 0 6

Anexa nr.2 la  H.C.L. nr._________/2018

Treapta
profesionala

/grad

Nivelul
studiilor

PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

STATUL DE FUNCŢII
AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ANUL 2018

NR.
CRT.

Numele, prenumele/vacant,
temporar vacant dupa caz STRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE

PUBLICA

FUNCTII PUBLICE

Clasa Gradul
profesional

TOTAL POSTURI 16
FUNCŢIONARI PUBLICI PERSONAL CONTACTUAL

Nivelul
studiilor

Functia contractuala



ANEXA NR.3 LA H.C.L. Nr………/2018

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială, organizată ca un compartiment

funcţional în aparatul de specialitate al Primarului Orașului Ianca

Art.1.-Direcţia de asistenţă socială este compartimentul specializat în administrarea şi acordarea beneficiilor
de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără personalitate juridică, înfiinţată în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, prin reorganizarea serviciului de asistență socială și medicală comunitară.
Art.2.-În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia
îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a)-de realizare a diagnozei sociale la nivelul orașului Ianca, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii,
realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi
depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială,
etc.;
b)-de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în
care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c)-de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual
de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d)-de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea
beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e)-de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f)-de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu
serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii
furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g)-de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
Art.3.-(1) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a)-asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b)-pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor
şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c)-verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor
prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia
necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)-întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a
beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e)-comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f)-urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la
beneficiile de asistenţă socială;
g)-efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială
sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea
sprijinirii acestor persoane;
h)-realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i)-elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j)-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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(2)Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a)-elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate,
strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani,
respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
b)-elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul
şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate,
programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c)-iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d)-identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de
excluziune socială;
e)-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f)-propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g)-colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi
şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului
Brăila, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
h)-monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i)-elaborează şi implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă în domeniul serviciilor sociale;
j)-elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual
de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
k)-asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale
şi serviciile sociale disponibile;
l)-furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de
calitatea serviciilor prestate;
m)-propune încheierea de contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi
personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
n)-sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art.113
alin.(1) din Legea nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de
atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o)-planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii
performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p)-colaborează permanent cu societatea civilă care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
q)-sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.78/
2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
r)-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s)-asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi
ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
(3)n aplicarea prevederilor alin.(2) lit.a) şi b) Direcţia organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu
asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.
Art.4.-(1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul
general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare,
sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informaţii
colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.3 alin.(2) lit.d), h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin contractarea unor servicii de
specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a)-caracteristici teritoriale ale orașului Ianca;
b)-nivelul de dezvoltare socio-economică şi culturală a regiunii;
c)-indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la
naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei, etc.;
d)-tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social, etc., precum şi estimarea
numărului de beneficiari;
e)-tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor şi argumentaţia alegerii acestora.
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Art.5.-(1) Planul anual de acţiune prevăzut la art.3 alin.(2) lit.b) se elaborează înainte de fundamentarea
proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
proprie, precum şi cu cea a judeţului Brăila, şi cuprinde informații detaliate privind numărul şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de
contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei
în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin.(1), planificarea activităţilor de
informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii
performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale,
financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de
implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art.4 alin.(1), în funcţie de
resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Ianca, se
au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează
a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează
a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de
stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia îl transmite spre
consultare Consiliului Judeţean Brăila.
(6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes
intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune
se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.
Art.6.-(1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor
sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale:
a)-asigurarea informării comunităţii;
b)-transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de
dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării
acestora;
c)-transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a
datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile
sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d)-organizarea de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale,
în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
e)-comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu
atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de
prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor
serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de
sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
(2) Obligaţia prevăzută la alin.(1) lit.a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci
când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a)-activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare-formulare/modele de cereri în format editabil,
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, etc.;
b)-informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul orașului acordate de furnizori publici ori privaţi;
c)-informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale oraș Ianca.
Art.7.-În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia realizează următoarele:
a)-solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale
autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială orașul Ianca;
b)-primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii
legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind
persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c)-evaluează nevoile sociale ale populaţiei din U.A.T. Ianca în vederea identificării familiilor şi persoanele
aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
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d)-elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială,
respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
e)-realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
f)-acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul
de acţiune;
g)-recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
h)-acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu
respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art.46 din Legea nr.292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.
Art.8.-(1) Serviciile sociale acordate de Direcţie, având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei
şi riscului de excluziune socială, sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse,
persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot
fi următoarele:
a)-servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele
asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;
b)-servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu
dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în
stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe
perioadă determinată;
c)-centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d)-cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e)-servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială,
acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre
de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi
reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport
emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;
f)-consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind
serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare,
precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea
susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre
de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele
violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv
reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere
familială, precum şi centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a)-cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de zi
adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b)-servicii de asistenţă şi suport.
(4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin.(3), în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi,
Direcţia:
a)-monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială oraș
Ianca, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor
şi informaţiilor relevante;
b)-identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte
cu dizabilităţi;
c)-creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale
persoanelor cu handicap;
d)-iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e)-asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f)-elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
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g)-asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor
disponibile pe plan local;
h)-implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i)-asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor
personali;
j)-încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k)-colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a)-servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru
persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b)-servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în
funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
(6) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de
prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte
creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.
(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin.(6), în domeniul protecţiei copilului, Direcţia:
a)-monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială oraș Ianca, precum şi
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor
relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b)-realizează activitatea de prevenire a separării copil ului de familia sa;
c)-identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea
separării copilului de familia sa;
d)-elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile
legii;
e)-asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora,
asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f)-asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri,
de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g)-vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul
de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h)-înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială,
în condiţiile legii;
i)-urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi
îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost
reintegrat în familia sa;
j)-colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului
şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k)-urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare
la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării
măsurii de protecţie specială, etc.
Art.9.-(1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului propriu al Direcţiei se aprobă de
consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi
ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcţiei.
(2) Consiliile locale aprobă/modifică/completează, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a
Direcţiei, pe baza prevederilor regulamentului-cadru.
(3) Atribuţiile Direcţiei, prevăzute la art.3, se completează cu alte atribuţii prevăzute de lege, în funcţie de
caracteristicile sociale ale orașului Ianca.
Art.10.-(1) Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de
stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.
Art.11.-(1) Compartimentarea Direcţiei este următoarea:
a)-compartimentul de servicii sociale, două posturi-funcții publice, din care un asistent social;
b)-compartimentul de evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială, inclusiv monitorizarea asistenţilor
personali, trei posturi-funcții publice, din care un asistent social;
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c)-compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, imigraţie şi repatrieri şi
prevenire marginalizare socială, un post asistent social-funcție publică;
d)-compartimentul de asistenţă medicală comunitară, șapte posturi-personal contractual;
e)-compartimentul de monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, un
post-personal contractual;
f)-compartimentul de strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu asociaţiile şi
fundaţiile, comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială, un post-personal contractual;
(2) Fiecare compartiment prevăzut la alin.(1) presupune desemnarea cel puţin a unei persoane cu aceste

atribuţii, în funcţie de complexitatea activităţii.
(3) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei, consiliul local poate aproba organizarea şi a altor
compartimente decât cele prevăzute la alin.(2), cu respectarea prevederilor art.113 alin.(1) din Legea nr.292/
2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Primarul va asigura încadrarea cu prioritate a asistenţilor sociali, cu respectarea prevederilor art.122
alin.(2) din Legea nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţii excepţionale se aplică
prevederile art.40 alin.(3) şi (4) din același act normativ.
(5) Directorul va facilita accesul personalului la programe de formare profesională.
Art.12.- (1) Conducerea Direcției se asigură de director, care are calitatea de funcţionar public de
conducere.
(2) Funcţia de director se ocupă în condiţiile legii.
(3) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3
ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă:
a)-asistenţă socială sau sociologie;
b)-psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
c)-drept;
d)-ştiinţe administrative;
e)-sănătate;
f)-economie sau management, finanţe, contabilitate.
(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director şi
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele
prevăzute la alin.(2) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
(5) Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13.-(1) Directorul asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
(2) Primarul reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice
din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a)-elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al
planului anual de acţiune;
b)-elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii;
c)-controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;
d)-propune aplicarea de sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de primar.
(5) În absenţa directorului, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre funcționarii publici din cadrul Direcției,
desemnat de primar.
Art.14.-Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului Direcţiei se fac cu
respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.

P R I M A R,

Fănel George CHIRIȚĂ
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Nr.15481/27-06-2018

P R O P U N E R E

pentru completarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local din data de 28.06.2018.

Având în vedere:
► Apoi, având în vedere H.G.nr.417/2018 pentru modificarea H.G. nr.797/2017

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, am propus înființarea
Direcţiei de asistenţă socială ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, fără personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de
asistență socială și medicală comunitară;

►faptul că Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ne fost
comunicat cu întârziere, respectiv prin adresa nr.35040/27.06.2018, deși în cazul unor
modificări de funcții demersul a început din luna februarie (!), iar urgența aprobării noii
structuri organizatorice vine tocmai din obligația noastră de a înființa Direcția de asistență
socială, care trebuia făcută în termen de 120 de zile de la publicarea H.G.nr.797/2017;

Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi și adoptarea proiectului de
hotărâre nr.52 privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine
înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
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