
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 222 

din  30 august  2018 

 

privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş 

în Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, cu personalitate juridică, modificarea 

corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de 

personal şi a statului de funcţii  

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Analizând expunerea de motive nr. 38.783/27.06.2018, întocmită de către Direcţia 

Comunicare, Proiecte cu Finanţare Europeană şi Resurse Umane, prin care se propune 

aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş în Direcţia de 

Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii, 

În temeiul prevederilor art. 1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797, din 8 noiembrie 2017, 

pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, conform cărora „Direcţia de 

asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de 

asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea 

consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în 

continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 

altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială”, coroborate cu prevederilor 

art. 41 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, 

Ţinând cont de prevederile: 

►Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

►Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

►Legii nr. 292/2011- a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

►Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

►H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, În baza Notei de fundamentare nr. 36310/2519AS/18.06.2018, întocmită de 

către Serviciul de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş privind aprobarea reorganizării 

Serviciului Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş în Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu 

Mureş, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, 

aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. 1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Asistenţă Socială Tîrgu Mureş în 

Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, cu personalitate juridică, prin preluarea 

personalului şi a patrimoniului fostului Serviciu de Asistenţă Socială, din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş.  

(2) Locaţia sediului va fi stabilită ulterior, conform calendarului cuprins în Anexa 

4. 

(3) Până la data predării patrimoniului şi a bugetului, respectiv până la data 

separării complete a Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, serviciile de specialitate 

contabilitate, salarizare, resurse umane vor fi asigurate de aparatul de specialitate al 

primarului municipiului, alături de personalul nou încadrat al DAS. 

Art. 2. Se aprobă organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de posturi pentru Direcţia de 

Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, conform Anexei 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă modificările conform Anexei 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 5. Regulamentul Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş va fi adoptat în 

maximum 90 de zile de la aprobarea prezentei, conform calendarului de activităţi, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. viceprimar Makkai Grigore pentru reprezentarea 

Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş în vederea înregistrării fiscale a 

noii persoane juridice, Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş. 

Art. 7. Directorul executiv al direcţiei va fi ordonator terţiar de credite, iar 

finanţarea se va face din bugetul local, din sume provenite de la bugetul de stat, din 

donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice sau juridice, 

din ţară sau străinătate, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu. 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială 

Tîrgu Mureş şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, 

conform calendarului cuprins în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică: 

●Primarului municipiului Târgu Mureş 

●Direcţiei de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş 

●A.N.F.P. Bucureşti, prin grija Serviciului Resurse Umane 

●Se va publica pe site-ul instituţiei. 

 

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                                                             dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta  

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 


