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Nr. 19469/17.12.2019
REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
HOT RÂRE
Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre
privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții
al Directiei de Asistenta Sociala
ciala a Municipiului Timisoara

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre
hot râre
1.Descrierea situatiei actuale
218/27.06.2017 s-a
s înființat
at Direc
Direcția
ia de Asistenț
Asistență Socială a Municipiului
Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017
Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.
Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-aa modificat şii aprobat Organigrama, Statul de Funcţii
Func ii şii
Regulamentul de organizare şii funcţionare
func ionare ale Direcţiei
Direc iei de Asistenţă Socială
Social a Municipiului Timi
Timişoara,
oara,
precum şi s-aa aprobat regulamentele de organizare şii funcţionare
func ionare ale serviciilor sociale furnizate.
Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au
s
modificat șii aprobat Organigrama, Statul de Funcții
Func ii șii
Regulamentul de organizare șii funcționare ale Direcției
Direc iei de A
Asistență Socială a Municipiului Timișoara,
Timi
precum și s-au
au aprobat regulamentele de organizare șii func
funcționare
ionare ale serviciilor sociale furnizate, conform
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare șii funcționare ale serviciilor publice
publ
de Asistență socială șii a structurii orientative de personal.
Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018 s-au
s
modificat șii aprobat Organigrama, Statul de Funcții
Func ii șii
Regulamentul de organizare șii funcționare ale Direcției
Direc iei de Asisten
Asistență Socială a Municipiului Timișoara,
Timi
precum și s-au
au aprobat regulamentele de organizare șii func
funcționare
ionare ale serviciilor sociale furnizate, conform
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare șii funcționare ale serviciilor publice
de Asistență socială și a structurii orientative de personal.
Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018 s-au
s
modificat șii aprobat Organigrama, Statul de Funcții
Func ii șii
Regulamentul de organizare șii funcționare ale Direcției
Direc iei de Asisten
Asistență Social
Socială a Municipiului Timi
Timișoara;
H.G. nr. 417/2018 s-aa modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorregulamentelor
cadru de organizare şii func
funcţionare
ionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
social şii a structurii orientative de
personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017,
797/20 , care privește
prive
Regulamentul-cadru de
organizare şii funcţionare
func ionare al direcţiei
direc iei de asistenţă social
socială organizate în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor şii ora
oraşelor
elor au fost aduse mai multe modificări.
modific ri.
Prin Hot
Hotărârea
rârea Consiliului Local nr. 433/09.09.2019 organigrama, statul de funcții
func și Regulamentul de
organizare și funcționare ale Direcției
ției de Asistență
Asisten Social
Socială a Municipiului Timi
Timișoara au fost modificate și
aprobate.
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În prezent, organigrama, statul de funcții
func și Regulamentul de organizare și funcționare,
func ionare precum și
regulamentele serviciilor sociale furnizate ale Direcției
Direc
de Asistență Social
Socială a Municipiului Timi
Timișoara au fost
modificate și aprobate prin Hot
Hotărârea
rârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019
nr.5 019 privind Codul Administrativ se propune transformarea
unor posturi de natur
natură contractuală de execuție
execu în funcții publice de execuție.
Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într-o
într clasă superioară celei
deținute al funcționarilor
ionarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într-o
într clasă
superioară celei deținute personal contractual șii raportul final nr.16550/07.11.2019 privind promovarea în
grad profesional imediat superior al funcționarilor
func
publici.

2.Schimbari preconizate șii rezultate așteptate:
1.Modificarea șii aprobarea Statul de Functii al Direcţiei
Direc
de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,
Timi
conform Anexei 1.
3.Alte informatii - nu este cazul
4.Concluzii
Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea şii aprobarea Statului de Func
Funcţii
ii al Direcţiei de
Asistenţă Social
Socială a Municipiului Timişoara,
Timi oara, conform Anexei
Anexe 1.
.
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