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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14  consilieri 
HOTĂRÂREA NR.107 

privind reorganizarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica in Directia de 

Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica, aprobarea organigramei si statului de functii si constituirea 

Colegiului Director 
 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind reorganizarea Serviciului Public Local de Asistenta 

Sociala Husi cu personalitate juridica in Directia de Asistenta Sociala Husi cu 

personalitate juridica, aprobarea organigramei si statului de functii si constituirea 

Colegiului Director; Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti 

nr. 14225/2018 inregistrat la Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi cu 

nr. 2094/28.03.2018. 

• raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică   locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• raportul de avizare al  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

• raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile art. 113 alin. (1) si alin. (3) si art. 41 alin. (1) si alin. (2) din 

Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile art. 1 alin. (3) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 

personal si ale art. 1 si art. 9 din anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017; ale art. 100 alin. (1) lit. a), lit. 

c), lit. d) si alin. (2), art. 107 alin. (1) lit. c) si art. 112 din Legea nr. 188/1999 – Statutul 

functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 53/2003 

– Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 36 alin. 

(3) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se aproba reorganizarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi cu 

personalitate juridica in Directia de Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica.  

          Art.2. (1) Se aproba organigrama Directiei de Asistenta Sociala Husi, ca urmare a 

reorganizarii, dupa cum urmeaza: 

1. Compartimentul Protectie Sociala si Autoritate Tutelara se redenumeste in Compartimentul 

Servicii Sociale si Autoritate Tutelara. 

2. Compartimentul Financiar – Contabilitate – Salarizare se redenumeste in Compartimentul 

Economico – Financiar – Administrativ. 

3. Compartimentul Administrativ, Registratura, Arhiva se redenumeste in Compartimentul 

Registratura, Arhiva. 

4. Compartimentul Casierie – Achizitii se redenumeste in Compartimentul Evidenta si Plata 

Beneficii Sociale.  

         (2)  Organigrama Directiei de Asistenta Sociala Husi va avea continutul cuprins in Anexa 

nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 

 Art.3.  (1) Se aproba statul de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta 

Sociala  Husi, ca urmare a reorganizarii, dupa cum urmeaza: 

1. Se transforma postul de functie publica de conducere de sef serviciu, gradul II in post de 

functie publica de conducere de director executiv, gradul II. Ca urmare a reorganizarii, 

persoana care ocupa in prezent functia publica de conducere de sef serviciu, va fi reincadrata 

pe functia de director executiv. 

2. Se aproba mutarea definitiva a postului de functie publica de executie de inspector, clasa I, 

grad profesional principal din cadrul Compartimentului Economico – Financiar – 

Administrativ, cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute la Compartimentul 

Servicii Sociale si Autoritate Tutelara.  

3. Se aproba mutarea definitiva a postului de functie de executie in regim contractual de 

administrator, treapta I, din cadrul Cantinei de Ajutor Social, cu repartizarea postului 

corespunzator functiei detinute la Compartimentul Economico – Financiar - Administrativ. 

 

             (2) Statul de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi va 

avea continutul cuprins in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

         Art.4. Se aproba constitutirea Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala Husi, in 

urmatoarea componenta: 

Presedinte: Secretarul UAT Husi; 

Membri:   - Directorul Executiv al Directiei de Asistenta Sociala Husi; 

                  - reprezentant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala - Compartimentului Servicii 

Sociale si      Autoritate Tutelara; 



                 - reprezentant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi – Compartimentul Juridic 

–  Resurse Uamne; 

                 -  reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – 

Directia Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat; 

               -  2 reprezentanti din cadrul fundatiilor si asociatilor care ofera servicii sociale 

specializate pe raza municipiului Husi, in calitate de parteneri sociali; 

              -  reprezentant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor 

Husi. 

 

           Art.5.  Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 268  

din 28 decembrie 2015 privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului 

din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi si Hotararea nr. 196 din 24 august 

2017 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local 

de Asistenta Sociala Husi. 

          

         Art.6 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi si Directia de Asistenta Sociala Husi. 

 

 
                                                                                         HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


