
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            PROIECT 
                                                                          
       

          HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova 
 

         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018; 
 Având în vedere raportul nr.63253/2018 al Serviciului Resurse Umane şi 
nr.64364/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

prin care se propune redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile şi 
completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală; 
      
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.Se aprobă redenumirea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova, în Direcţia de Asistenţă Socială Craiova. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
 

       INIŢIATOR,  AVIZAT, 
         PRIMAR,   SECRETAR, 

          Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 63253/2018 

                              PRIMAR, 
                                                  MIHAIL GENOIU 
 
                                                       AVIZAT, 
   ADMINISTRATOR PUBLIC 
   MARIAN-SORIN MANDA 

 

RAPORT 
privind redenumirea Directiei Publice Comunitare de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova 

 
Prin adresa nr. 10411/03.04.2018, înregistrata la Consiliul Local al  Municipiului Craiova sub nr. 

159/03.04.2018, Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova, a transmis spre 
aprobare nota de fundamentare privind reorganizarea si schimbarea denumirii Directiei Publice Comunitare 
de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova in Directia de Asistenta Sociala Craiova, precum si aprobarea 
organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Craiova pentru anul 2018, nr. 
10407/03.04.2018. 

Analizand documentatia depusa in raport de dispozitiile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, propunerea 
privind reorganizarea structurii este prematur formulata, intrucat modificarea structurii organizatrorice tine 
de competenta exclusiva a Colegiului director, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Anexa nr. 2 la actul 
normativ.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 132/2017, s-au aprobat înfiinţarea Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, 
pentru anul 2017, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare. În prezent, serviciul public 
funcţionează în aparatul propriu cu un număr de 85 posturi, dintre care 9 funcţii publice de conducere, 68 
funcţii publice de execuţie şi 8 funcţii contractuale de execuție. 

În data de 23 noiembrie 2017, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal. Conform prevederilor art. 1 din anexa nr. 2 la hotărârea de guvern, „Direcţia de 
asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi 
oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială”. 
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, Consiliul Local ,, aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local”. 
         Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistentei sociale nr. 292/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
propunem aprobarea redenumirii Directiei Publice Comunitare de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova 
in Directia de Asistenta Sociala Craiova.   
 

PT. ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
                       LIA-MARTHA TONCEA  OLGA GEORGESCU 
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