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Anexă la raportul de specialitate nr.6638/21.05.2018
 

la raportul de specialitate privind modificarea 
de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistenț

regulamentelor de organizare 

 
 Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate 
Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare 
a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare 
furnizate. 
 Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, 

Anexa 2 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
servicilor de asistență socială și a structurii orientative de personal;

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

Art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia public locală, republicată și modificat
 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 
actelor normative; 

Având în vedere avizul nr. 25035/2018 al Agen
 Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 
aprobarea Organigramei, Statului de Func
Asistență Socială a Municipiului Timișoa
serviciilor sociale furnizate 
 Menționăm că prezentul aviz nu prive
aprobarea Organigramei, Statului de Func
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum 
ale serviciilor sociale furnizate; 

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de spec
emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuie
documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumb
Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.
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AVIZ 
privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului 

ționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum 
regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

 

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind modificare
ții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistenț

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale 

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: 
Anexa 2 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 

și a structurii orientative de personal; 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 

și modificată ; 
țiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

Având în vedere avizul nr. 25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6638/21.05.2018

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de 
șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare 

ăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind modificarea și 
aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de 

șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare 

ște aspectele tehnice, de specialitate ale documenta
emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza 

ția din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform 
egii nr. 215/2001 din partea secretarului.  
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ȘOARA 
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și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului 
șoara, precum şi aprobarea 

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 

privind modificarea și aprobarea 
ționare ale Direcția de Asistență Socială 

și funcționare ale serviciilor sociale 

cadru de organizare și funcționare ale 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

ției Naționale a Funcționarilor Publici; 
6638/21.05.2018  privind modificarea și 

ționare ale Direcția de 
ra, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale 

ște necesitatea și oportunitatea demersului privind modificarea și 
ționare ale Direcția de 

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare 

ialitate ale documentației, nu obligă la 
ște obligația structurilor competente de a analiza 

și nu se substituie avizului acordat conform 

Cod FO53-13,Ver.1 


