
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Nr.6639/21.05.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi

funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Motivul emiterii 

1. Descrierea situatiei actuale  
 
Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s

Timișoara și s-a aprobarea Organigrama 
Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 

Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 
precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare şi funcţio

Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 
serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au 
obligația adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului jude
București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113
116 din Legea nr. 292/2011, cu modi
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenț
de prezenta hotărâre.” 

Având în vedere complexitatea, diversitatea 
Socială a Municipiului Timișoara în conformitate cu H.G. nr.797/2017, 
aprobării organigramei, statului de func
aprobarea regulamentelor de organizare 
art.4 alin.(3) este prevăzut:  

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 
50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de 
asistenți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilită
individual de servicii în implementare, precum 
manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru 
asistență și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndrept
socială acordate pe baza testării veniturilor.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Age
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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 
Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 
 

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare 
ă Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare 

ționare ale serviciilor sociale furnizate 
 

Sectiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
a aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta. 

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.
Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au 
ării hotărârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului 

ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113
116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de 

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor

Având în vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități atribuite Direcției de Asistenț
în conformitate cu H.G. nr.797/2017, motivăm necesitatea modificării 

aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, 
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la 

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 
50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de 

personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilități aflate în familie, cu planul 
individual de servicii în implementare, precum și cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un 
manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de 

și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptățite la beneficii de asistenț
socială acordate pe baza testării veniturilor. 

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

ȘOARA 
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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

ții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale 
şi aprobarea regulamentelor de organizare și 

ă Socială a Municipiului 

a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

nare ale serviciilor sociale furnizate. 
Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 

și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au 
țean/consiliului local al sectoarelor municipiului 

ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113-
și adoptarea regulamentelor de 

ă socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute 

ți atribuite Direcției de Asistență 
motivăm necesitatea modificării și 

ții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, 
și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la 

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 
50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de 

ți aflate în familie, cu planul 
ăsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un 

care este în implementare un plan individualizat de 
țite la beneficii de asistență 

ționale a Funcționarilor Publici; 
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2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 
  1. Înființarea următoarelor Centre: 
integrată a adicțiilor, Unitate de Îngrijire la 
  2. Modificarea denumirilor următoarelor Centre: 
dizabilități prin asistent personal, Centrul de Incluziune social 
pentru situații de urgență/criză. 
  3. Modificarea Regulamentului de Organizare 
Municipiului Timișoara . 
  4. Modificarea și aprobarea Regulamentelor de Organizare 
H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum 
și funcționare a serviciilor sociale. 
  5. Aprobarea componenței colegiului Director precum și a regulamentului de organiza
acestuia. 
  6. Modificarea statului de funcții al Direcției de Asistenț
  7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G.
nr.797/2017, în cadrul Direcției de Asistenț
   

2. Alte informatii - nu este cazul
 

3. Concluzii 
              Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea 
Funcții și Regulamentului de organizare 
Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor 

 
 
 
 
 

 
      PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIM
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE 
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și rezultate așteptate:  
ătoarelor Centre: Centrul de zi pentru Copiii Străzii, Centrul de Zi pentru asisten

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilită
2. Modificarea denumirilor următoarelor Centre: Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu 

Centrul de Incluziune social și relația cu minoritățile

3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistenț

probarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru tipurile 
H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele

ței colegiului Director precum și a regulamentului de organiza

ții al Direcției de Asistență Socilă a Municipiului Timi
7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G.

ției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

nu este cazul 

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de 
ții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIM
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE 

DIRECTOR GENERAL, 
jr.RODICA SURDUCAN 

 

ȘOARA 

0356/416050 Fax: 0356/416049  

Centrul de Zi pentru asistența 
Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități  

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu 
țile, Centrul de suport 

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a 

și Funcționare pentru tipurile de servicii conform 
și regulamentele-cadru de organizare 

ței colegiului Director precum și a regulamentului de organizare și funcționare al 

ă Socilă a Municipiului Timișoara. 
7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G. 

și aprobarea Organigramei, Statului de 
ă Socială a Municipiului 

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 

PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIMAR, 
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE     

Cod FO53-03,Ver.1 


