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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a   19  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.387 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul 

Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

           Având în vedere: 

• Referatul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi nr. 5545 

din 26.10.2020; 

• Referatul de aprobare a Primarului municipiului Huşi nr. 

23446/10.11.2020 privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a 

municipiului Husi; 

• Raportul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi nr. 5547 

din 27.10.2020; Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 

23850 din 16.11.2020 şi Raportul Compartimentului Juridic / Resurse 

Umane – DAS nr. 5546 din 27.10.2020; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ. 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, 

Tineretului si Sportului nr. 5298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 

de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 

gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; ale art. 539, art. 540,  

art.129 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; prevederile art.31 alin. (1) si alin. (2) si ale Anexei 

nr. II – Familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si Asistenta Sociala”, 

Cap.I – Unitati sanitare, de asistenta sociala, si de asistenta medico – sociala, 
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anexa a.4 – Unitati sanitare, cu exceptia celor cuprinse in unitati clinice, si unitati 

de asistenta medico- sociala, pozitia 23 din Legea – cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al 

personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ca urmare a infiintarii 

a 4 (patru) posturi de asistent medical principal la Compartimentul Asistenta 

Medicala Comunitara si Asistenta Medicala Desfasurata in Unitatile de 

Invatamant.  

 

          Art.2. Organigrama personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala 

a municipiului Husi se modifica conform prevederilor art.1 si are continutul 

prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

          Art.3. Statul de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta 

Sociala a municipiului Husi se modifica conform prevederilor art.1 si are 

continutul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

             Art.4.Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr.285 din 21.07.2020 privind modificarea statului de functii al 

personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi. 

 

             Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


