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R E F E R A T 
privind modificarea şi  aprobarea  Statului de Funcţii al  Direcţiei  de Asistenţă Socială Comunitară  

Timişoara  
 

   
           Prin H.C.L.M.T. nr.283/25.06.2015 a fost aprobat Statul de funcţii al Direcţiei  de Asistenţă Socială 
Comunitară  Timişoara. 

În urma examenului  organizat la data de 16.12.2015 pentru  promovare în grad profesional a 
funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în baza art. 26 
alin.(3) din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
şi art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  propunem modificarea Statului de 
Funcţii prin transformarea următoarelor posturi astfel: 

- 2 posturi de inspector , clasa I, grad profesional principal se transformă în 2  posturi  de inspector , 
clasa I, gradul profesional superior; 

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent se transformă într-un post de inspector, clasa 
I, gradul profesional principal; 

- 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant se transformă într-un post de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional asistent. 
În urma examenului organizat în data de 17.12.2015 pentru promovarea personalului contractual 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în baza art.41 din anexa la HG. 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
propunem transformarea următoarelor posturi-personal contractual, astfel: 

- 2 posturi de asistent social specialist  se transformă în 2 posturi de asistent social principal; 
- 1 post de inspector de specialitate II se transformă într-un post de inspector de specialitate I; 
- 2 posturi de asistent social debutant se transformă în 2 posturi de asistent social practicant. 

Având în vedere cele expuse, în baza  art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală. 

 
PROPUNEM: 

1.modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei  de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, 
conform anexei nr.1. 
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