
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          PROIECT   
           HOTĂRÂREA NR._______ 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice” 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.129273/2022, raportul nr.129310/2022 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.129694/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2020 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Locuinţă 
protejată pentru victimele violenţei domestice”;  

 În conformitate cu prevederile Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, Hotărârii Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  Hotărârii 
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  cu 
modificarile si completarile ulterioare,  Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale 
nr.28/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice, Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii 
şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare şi 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2004; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele violenţei 
domestice”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.129273/ 19.07.2022  
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre referitor la  aprobarea modificării  Anexei  la H.C.L. nr. 107/2020 privind 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Social "Locuința protejată pentru victimele 

violenței domestice"  în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 
 
 

 Având în vedere: 

 Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova nr.19198/24.06.2022, înregistrată la Consiliul Local 
sub nr. 113/27.06.2022; 

 Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2020, prin care s-a aprobat înfiinţarea serviciului 
social „Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice”, în cadrul  Direcţiei Generală de Asistenţă 
Socială Craiova și Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 

 Raportul de evaluare în teren servicii sociale nr. 12395/11.05.2022 întocmit de către Agenţia de Plăţi şi 
Inspecţie Socială Dolj; 

 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor 
infracţiunilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodogice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Ordinul M.M.J.S. nr.28/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei 
domestice; 

 O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 
asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;  

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 propunem promovarea proiectului de hotarâre privind:  
 

  modificarea  Anexei  la H.C.L. nr. 107/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice",  în cadrul  Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială Craiova. 

  

 

              PRIMAR                 

LIA- OLGUȚA VASILESCU                                            
                                                                                           

  
                                        Întocmit, 
                                       Şef  Serviciu, 
                                                                                       
                                     FLOREA CAMELIA NICOLETA 



 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 129310/ 19.07.2022  
 

 
 

                                                                                                            
 

RAPORT 
 modificarea  Anexei  la H.C.L. nr. 107/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice",  

în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova implementeaza în calitate de partener 
local, alături de alte 41 de instituţii specializate de la nivelul administraţiei publice locale, 
respectiv direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi direcţii de asistenţă socială, 
începând cu data de 04.03.2019, proiectul ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!" 
POCU: 465/4/4/128038, al cărui Beneficiar/Lider de parteneriat este Agenţia Naţională Pentru 
Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi. 

Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 107/2020 a fost aprobată înfiinţarea serviciului social 
"Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice", cod serviciu social 8790VD-III, 
prevăzut în cadrul proiectul ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!" 465/4/4/128038, 
fără personalitate  juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, cu un post 
de natură contractuală şi a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestui 
serviciu social. 

Scopul serviciului social creat "Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice" 
este de a oferi pe perioadă lungă de timp victimelor violenţei domestice cazare, supraveghere, 
îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie 
socio-profesională pentru tranzitul la o viaţă independentă, în cadrul unei reţele naţionale 
inovative de locuinţe protejate destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Capacitatea 
acestui serviciu social este de 6 locuri, iar găzduirea în cadrul acestuia se realizează pe o perioadă 
de 12 luni, în funcţie de complexitatea cazului. 

Potrivit Acordului de parteneriat una dintre responsabilităţile ce revine partenerilor în 
implementarea activităţilor aferente proiectului este asigurarea funcționării și sustenabilității 
serviciului rezultat din realizarea proiectului. În realizarea activității, am procedat la depunerea 
documentației în vederea licențierii serviciului social, în baza Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.   

În urma controlului efectuat de către Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj a fost 
întocmit Raportul de evaluare în teren servicii sociale nr. 12395/11.05.2022 prin care s-a realizat 
verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării serviciului social 
"Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice", cod serviciu social 8790VD-III, 
prevăzut în cadrul proiectul ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!" 465/4/4/128038 
conform Ordinului nr. 28 //2019- anexa 3. În urma evaluării s-a constatat neîndeplinirea 
standardelor minime de calitate prevăzute  de anexa 3 a Ordinului nr. 28/2019, motiv pentru 
care au fost lasate măsuri în vederea obţinerii  licentei de funcţionare şi anume: 

- Măsura 1: structura de personal a locuinţei protejate să corespundă din punct de 
vedere al calificării cu servicii acordate. Angajarea de personal calificat, sau 
achizitionarea serviciilor unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor 
acordate (M.IV.- Im S1.1) 

- Măsura 2: respectarea prevederilor în vigoare cu privire la personalul locuinței 



protejate în conformitate cu prevederilor HG. 867/2015 pentru aprobarea 
nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organiare si 
funcționare a serviciilor sociale. (M.IV.-S1.4)  

Pentru realizarea  măsurilor prevăzute în raportul de evaluare a fost stabilit termenul de 
90 zile de la semnarea procesului verbal de control. 

Potrivit Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, personalul 
serviciului social este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de 
Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

Ori, potrivit prevederilor art. 8 din Anexa nr. 1 la HG. 867/2015 ” Serviciul social "Centrul 

. . . . . . . . . . ." funcţionează cu un număr de . . . . . . . . . . . total personal, conform prevederilor 

Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii 

consiliului director nr. . . . . . . . . . . ., din care:  

   a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. . . . . . . . . . . .;   

   b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: .. ;   

   c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: . . . . . .;   

   d) voluntari . . . . . . . . . . .  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă și personalul cu funcţii 

administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire din cadrul Locuinţei protejate 
pentru victimele violenţei domestice, este cel prevăzut la art. 11 din Anexă la HG 867/2015.  

În aceste condiții, în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de Agenţia de Plăţi şi 
Inspecţie Socială Dolj, realizării activităților proiectului și asigurării funcţionării serviciului social 
"Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice" cu respectarea standardelor minime 
de calitate aplicabile, este necesară completarea numărului de specialiști ai serviciului social . 

Completările ce se impun a fi operate prin Anexa la HCL nr. 107/2020 - Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare " Locuința protejată pentru 
victimele violenței domestice"  sunt următoarele: 

a) art. 13: 
- alin. 2- Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă -   asistent social ( cod COR 

263501),  
-alin.3 - personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire                    

- funcționar administrativ (cod COR 411001), 
Menționăm că, atribuțiile acestora vor fi îndeplinite de către salariaţi din cadrul DGAS 

Craiova, cu sarcini stabilite  prin anexă la fișa postului. 
b) art.14: 

-  alin 2 litera a - atribuții asistent social, 
- alin.3 litera a - atribuții funcționar administrativ, 
 

 ambele cu respectarea prev. art. 10 și art. 11 din standardul 3 al  HG 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 
și funcționare a serviciilor sociale. 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2020, prin care s-a aprobat înfiinţarea serviciului social „Locuinţa 
protejată pentru victimele violenţei domestice”, în cadrul  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială 
Craiova și Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; Raportul de evaluare în teren 
servicii sociale nr. 12395/11.05.2022 întocmit de către Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj; 
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, cu 
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 
și completările ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 211/2004 privind unele 



măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu 
modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodogice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; Ordinul M.M.J.S. nr.28/2019 al ministrului muncii și justiției sociale 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea  Anexei  la H.C.L. nr. 
107/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social 
"Locuința protejată pentru victimele violenței domestice"  în cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială Craiova, conform Anexei la prezentul raport. 

 
 
 

 
 
 

Verificat, 
ȘEF SERVICIU: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 

 
 
 

Întocmit, 
SIMIONESCU SILVIA 

Îmi asum responsabilitatea privind 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 

întocmirii acestui act oficial 
Data:_________ 

Semnătura:___________________ 

 

 



                                      
 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr._______/2022 

 
 

Modificări ale Regulamentului  
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

" Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" , aprobat prin Anexa la 
H.C.L.107/2020 

 
I.   ART. 13 alin. 2, alin. 3  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

(2) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: asistent social (cod COR 263501) – 
atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către personal din cadrul DGAS Craiova, cu sarcini stabilite 
fie prin fişa postului, fie prin anexă la fișa postului; 

(3) Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
funcţionar administrativ (cod COR 411001)- atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către 
personal din cadrul DGAS Craiova, cu sarcini stabilite fie prin fişa postului, fie prin anexă la fișa 
postului; 

La realizarea activităților din cadrul serviciului social "Locuința protejată pentru victimele 

violenței domestice", Responsabilul de servicii sociale este sprijinit de asistentul social, funcţionarul 

administrativ precum şi de către personalul de specialitate din cadrul serviciilor complementare, 

respectiv psiholog (cod COR 263411) de la grupul de suport și consilierul vocațional (cod COR 

242315) de la  consilierea vocațională.   

 

II. Art. 14  alin.2 lit.a și alin 3 lit.a  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
(2) Personalul de specialitate care oferă servicii victimelor violenței domestice în cadrul 
activităților specifice de asistență socială, a grupului de suport și a cabinetului de consiliere 
vocațională este:  
a) Asistent social (263501), cu următoarele atribuţii: 
-participă la buna implementare a activităților proiectului; 
- asigură operaționalizarea rețelei inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării 
funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de 

agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 
- urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de consiliere 

vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor personalizate ale 
beneficiarelor; 

- asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victime prin corelarea serviciilor furnizate la 
nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport și cabinet de 

consiliere vocațională, participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței 
domestice; 
-asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul locuinței 
protejate; 
-sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea deprinderilor de 

viață independentă; 
 
(3) Personalul administrativ, de întreținere, reparații, deservire  

a)Funcţionarul administrativ (411001), cu următoarele atribuții: 

-Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile operaționale (lucrări amenajare, urmărirea 

derulării contractelor, realizarea de diverse raportări, aprovizionare, asistența administrativă pentru 



ceilalți membri ai echipei din cadrul serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței 

domestice" din care face parte, etc.); 

-Oferă suport tehnic pentru serviciile operaționale; 

-Administrarea bunurilor existente în gestiune (stabilește necesarul, realizează evidența stocurilor, 

întocmește comenzi pentru aprovizionare, întreține obiectele de inventar și mijloacele fixe 

încredințate); 

-Comunicarea cu alte organizații (furnizorii și alte instutuții cu care colaborează echipa din cadrul 

serviciului social, etc.) 

        
   



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 129694/ 19.07.2022 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.129273/19.07.2022, 
-Raportul Serviciului Resurse Umane nr.129310/19.07.2022 privind modificarea Anexei la 

HCL nr. 107/2020 referitoare la Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social 
"Locuința protejată pentru victimele violenței domestice", în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială Craiova, 

-In conformitate cu Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2020, prin 
care s-a aprobat înfiinţarea serviciului social „Locuinţa protejată pentru victimele violenţei 
domestice”, în cadrul  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială Craiova și Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al acestuia; Raportul de evaluare în teren servicii sociale nr. 
12395/11.05.2022 întocmit de către Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj; 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, cu modificările și 
completările ulterioare; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările și completările 
ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și 
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodogice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul M.M.J.S. nr.28/2019 al ministrului 
muncii și justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; O.U.G. nr. 24/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 
victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-In temeiul art. 129 alin 2 coroborat cu alin.7 si art. 196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea Anexei la HCL nr. 107/2020 

referitoare la Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social "Locuința protejată 
pentru victimele violenței domestice", în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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