
Calendar activităţi 

  Anexa 4 

Nr. 

crt. 

Activitate Perioadă de realizare Responsabili Observaţii 

1. Adoptarea H.C.L. privind înfiinţarea DAS 

Tîrgu Mureş 

August – Octombrie 2018 Pentru propunerea proiectului – 

Serviciul Resurse Umane, 

Pentru adoptarea lui – C.L.M. 

Tîrgu Mureş 

Data adoptării hotărârii este data 

dobândirii personalităţii juridice 

a direcţiei  

2.  Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală  În termen de maxim 30 de 

zile de la adoptarea 

hotărârii de consiliu local 

privind înfiinţarea DAS 

Tîrgu Mureş  

Persoana împuternicită prin 

hotărârea de consiliu local 

privind înfiinţarea DAS Tîrgu 

Mureş 

Certificatul de înregistrare 

fiscală se eliberează în termen de 

15 zile de la data depunerii 

declaraţiei 

3. Adoptarea Regulamentului Direcţiei de 

Asistenţă Socială Tîrgu Mureş 

În termen de maximum 90 

de zile de la  adoptarea 

hotărârii de consiliu local 

privind înfiinţarea DAS 

Tîrgu Mureş 

Persoana/echipa responsabilă -   

4.  Stabilirea locaţiei pentru sediul DAS Tîrgu 

Mureş 

Cel mai târziu 31.12.2018 Persoană/echipa responsabilă -   

5. Demararea procedurilor privind organizarea 

concursurilor pentru o parte din posturile 

vacante ale DAS Tîrgu Mureş, în special din 

cadrul compartimentelor nou înfiinţate, care 

au toate posturile vacante 

Noiembrie – Decembrie 

2018 

Serviciul Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Tîrgu 

Mureş 

Personalul nou încadrat va lucra 

o perioadă de 1 – 3 luni alături 

de personalul compartimentelor 

cu specialitate similară din 

cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Tîrgu 

Mureş, în vederea dobândirii 

cunoştinţelor necesare exercitării 

funcţiei publice 

6. Predarea patrimoniului şi a bugetului Ianuarie – Martie 2018 Între Direcţia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Tîrgu 

Mureş şi Compartimentul 

financiar-contabil, salarizare şi 

Se va face în baza H.C.L.M. 

privind adoptarea bugetului pe 

anul 2019 şi pe bază de proces-

verbal de predare-primire semnat 

de reprezentanţii legali ai 



   

informatică din cadrul DAS 

Tîrgu Mureş 

ambelor părţi 

7. Separarea atribuţiilor privind resursele umane 

prin deschiderea unei situaţii separate pentru 

DAS Tîrgu Mureş pe portalul ANFP şi 

împuternicirea unei persoane de la noua 

direcţie care să deţină parolă pentru operarea 

în portal 

Februarie – Martie 2018 Responsabilii compartimentelor 

de resurse umane din cadrul 

celor două entităţi publice. 

 

 

     


