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Nr.10481/29.07.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului
funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

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 funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.

 Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s
Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț
precum și s-au aprobat regulamentele de organizare 
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 
de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018
Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț
precum și s-au aprobat regulamentele de organizare 
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 
de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018
Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă 
municipiilor şi oraşelor au fost aduse mai multe modificări.

Având în vedere prevederile O.U.G. 
2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 

1.Modificarea și aprobarea Organigramei Direcţiei de Asisten
Anexei 1; 
2.Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direc
conform Anexei 2. 
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Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 
 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

 
 

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 
funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.
291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul d
și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform 
ea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 

cturii orientative de personal. 
/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și 

și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi
au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fu

H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
și a structurii orientative de personal. 

500/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, S
și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi
a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul

organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale 
au fost aduse mai multe modificări. 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
și rezultate așteptate:  

i aprobarea Organigramei Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi

și aprobarea Statul de Functii al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi
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de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara 

ă Socială a Municipiului 

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

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. 
și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și 

ă Socială a Municipiului Timișoara, 
și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform 

și funcționare ale serviciilor publice 

și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și 
ă Socială a Municipiului Timișoara, 

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform 
și funcționare ale serviciilor publice 

și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și 
ă Socială a Municipiului Timișoara; 

pentru aprobarea regulamentelor-
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

ște Regulamentul-cadru de 
socială organizate în subordinea consiliilor locale ale 

ă Socială a Municipiului Timișoara,conform 

ă Socială a Municipiului Timișoara, 
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3.Modificarea și aprobarea Regulam
Municipiului Timișoara, conform Anexei 3 .
 

 
3.Alte informatii - nu este cazul 
4.Concluzii 
Pentru motivele expuse mai sus, propunem 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Timişoara, conform Anexelor 1, 2 și 3.

. 
 

      PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIM
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS I
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și aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisten
șoara, conform Anexei 3 . 

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

și 3. 

PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIM
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS I

DIRECTOR GENERAL, 
jr.RODICA SURDUCAN 

ȘOARA 

0356/416050 Fax: 0356/416049  

entul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială a 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIMAR, 
NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE  
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