R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2018
privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență
Socială Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Roman nr. 1263 din
22.01.2018;
- Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială nr. 1264 din 22.01.2018;
- Art. 14 din ANEXA 2 - REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea
consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 din 8
noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
- H.C.L. nr. 208/18.12.2015 privind infiintarea Directiei de Asistenta
Sociala a municipiului Roman modificată și completată prin H.C.L. nr.
252/21/12/2016.
În temeiul art. 36, alin. 2, lit.”d” și alin. 6, lit.”a”, pct. 2, ale art. 45,
precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă componenta Colegiului director al Direcției de Asistență
Socială după cum urmează:
Presedinte: Secretar al Municipiului Roman - Gheorghe Carnariu;
Membrii: - Director Executiv Direcția de Asistenta Sociala Roman Monac Sorina;
-Șef Serviciu Beneficii de Asistență Socială – Mihaiță Sahîn;
- Șef Centrul Rezidential pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor Gianina Chirugu;
- Șef Serviciu Administrație Publică Locală - Manuela Tătaru;

- Șef Serviciu organizare evenimente, Cultură, Culte, Invaățământ,
Mass Media și IT - Mihai Bîrjoveanu;
- Președinte al Fundației Pacea - Lucian Bobirnac;
- Fundația Melchisedec - preot Crețu Cătălin;
Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate
şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PEREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Str. Alexandru cel Bun, nr.3 Tel. 0233744771 Fax. 0233 744737

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 1263 din 22.01.2018

E-mail:sappp@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Colegiului Director al Direcției
de Asistență Socială Roman
Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri
și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și
locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.
Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz,
complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii
de asistență socială și sistemul de servicii sociale.
Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea
capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.
H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal prevede în art 14 din ANEXA 2 - REGULAMENTUL CADRU de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în
subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor.
Conform prevederilor legale menționate anterior, propun ca și componenta
Colegiului director :
Presedinte: Secretar al Municipiului Roman - jurist Gheorghe Carnariu;
Membrii: - Director Executiv Directia de Asistență Sociala Roman - Monac
Sorina;
- Șef Serviciu Beneficii de Asistenta Socială – Mihaiță Sahîn;
- Șef Centrul Rezidențial pentru persoane varstnice Casa Bunicilor Gianina Chirugu;
- Șef Serviciu Administrație Publică Locală - Manuela Tătaru;
- Șef Serviciu organizare evenimente, Cultura, Culte, Invățământ,
Mass Media și IT - Mihai Bîrjoveanu;
- Președinte al Fundației Pacea - Lucian Bobirnac;
- Fundația Melchisedec - preot Crețu Cătălin;
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Str. Alexandru cel Bun, nr.3 Tel. 0233744771 Fax. 0233 744737

Emitent: DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 1264 din 22.01.2018
E-mail:sappp@primariaroman.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Colegiului Director al Directiei
de Asistenta Sociala Roman
Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri,
activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate,
care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau
psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un
mod normal, decent de viaţă.
Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune,
programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient
pentru acele persoane şi grupuri, care din anumite motive nu pot dispune de
venituri, de resurse economice şi bunuri suficiente, de îngrijirea medicală, de
suport fizic sau moral, etc., sau acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor
vitale. Sprijinul acordat persoanelor în nevoie prin sistemul de asistenţă socială
nu poate fi strict stabilit şi reglementat prin lege, prin aceasta se cere o analiză
concretă, care poate fi realizată în baza anchetelor sociale efectuate de
profesionişti.
Hotărâre nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal prevede in art. 14 din
ANEXA 2 - REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al
direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor şi oraşelor:
(1) Colegiul director al Direcţiei este compus din secretarul unităţii
administrativ-teritoriale, directorul/directorul executiv al Direcţiei, şeful
compartimentului de beneficii sociale şi şeful compartimentului de servicii
sociale, 2 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ,
autoritate tutelară, precum şi 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali.
(2) Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a
consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativteritoriale. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate
exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul/directorul
executiv al Direcţiei.
Atributiile Colegiului Director conform art. 15, al (5) din acelasi act
normatic sunt urmatoarele:
“a) analizează activitatea Direcţiei şi propune directorului/directorului
executiv al Direcţiei măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;
b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere
a exerciţiului bugetar; avizul este consultativ;
c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al
planului anual de acţiune, precum şi rapoartele de activitate ale Direcţiei;
avizul este consultativ;
d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei, precum şi rectificarea
bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare
economică locală a unei componente privind serviciile sociale;
f) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii,
statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul
personalului Direcţiei, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul
local, în condiţiile legii.
(6) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin
hotărâre a consiliului local.”
Urmare celor prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
As.soc. Sorina MONAC

