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  Anexă la raportul de specialitate nr. 3412/12.10.2017
 

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

regulamentelor de organizare 
 
 Constatând din examinarea urmatoarelor: 
Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de organizare 
Socială a Municipiului Timișoara, precum 
serviciilor sociale furnizate. 
 Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare

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) 
administraţia publică locală, republicată 

Art.137 alin.(3) al Legii nr.53/2003 
 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/
actelor normative; 
 Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr.
aprobarea Organigramei, Statului de Func
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum 
ale 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 specialitate ale documentației, nu oblig
emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuie
documentația din punct de vedere al atribu
Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.
 
 
 
                                CONSILIER  JURIDIC,
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

  
,,In slujba oamenilor” 

 

 

 

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487  

3412/12.10.2017 

AVIZ 
privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 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, Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistenț

șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare 

ând în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor

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

administraţia publică locală, republicată și modificată ; 
rt.137 alin.(3) al Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată și actualizată; 

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

raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3412/12.10.2017 
aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 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 
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 documentației, nu oblig
emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza 

al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform 
Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.  

CONSILIER  JURIDIC,                                                                                                      

                                                                                                                                  Cod FO53

ȘOARA 

 

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului 
șoara, precum şi aprobarea 

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 

privind modificarea și aprobarea 
ționare ale Direcția de Asistență 

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

din Legea nr.215/2001 privind 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

 privind modificarea și 
ționare ale Direcția de 

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare 

lui privind modificarea și 
ționare ale Direcția de 

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare 

ște aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la 
ște obligația structurilor competente de a analiza 

și nu se substituie avizului acordat conform 
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