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R E F E R A T  
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecția 

Persoanelor cu Handicap Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții 
 

  
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.180/2010 Serviciul 

pentru Protecţia persoanelor cu Handicap s-a reorganizat ca serviciu cu personalitate juridică, 
păstrându-se sediul, codul fiscal 13251063, contul şi ştampila proprie şi personalul existent, 
şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite, aprobându-se totodată, Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii.  

Conform prevederilor H.G nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale  
modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/ 10.08.2016 , la art.3, alin. (1) este 
prevăzut: “Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru 
fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi 
functionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de 
lege”. 

În scopul asigurării unui cadru organizatoric bine structurat privind desfăşurarea 
activităţilor serviciilor entităţii, precum şi stabilirea relaţiilor funcţionale şi de colaborare între 
acestea, în vederea respectării H.G.nr. 867/2015, s-a procedat la revizuirea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru tipul de serviciu social furnizat. 

 
Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală.        
 

PROPUNEM: 
 

1. Modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului 
pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prevăzut în Anexa  nr.1; 

2. Modificarea și aprobarea  Organigramei Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu 
Handicap Timișoara, prevăzută în Anexa  nr.2; 

3. Modificarea și aprobarea  Statului de Funcții  prevăzut în Anexa  nr.3. 
 
  Viceprimar,                                                                                                              
   Farkas Imre        
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