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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 208 din 18.12.2015 
 

privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică 

având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, 

denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 În temeiul prevederilor: 

- Partea I, art.3, pct.1 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985; 

- art.112, alin (1) şi alin(3) lit.g) şi lit.i), art 113 alin(1) şi alin (3), alin(5) 

din Legea nr.292/2011- Legea asistenţei sociale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art.107 alin(1) din Legea nr.188/1999 (r) privind Statutul funcţionarilor 

publici; 

- art. 51 alin(7) şi art.69 din H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de 

educaţie timpurie antepreşcolară; 

- art.17 şi art. 73 din Legea nr.215/2001 (r) a administraţiei publice locale; 

Având în vedere : 

- Expunerea de Motive nr. 21850/2015 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi Raportul de 

Specialitate nr. 21851/2015  întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 

 Văzând avizul nr. 54636/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici,  avizul  favorabil  nr. 81din 18.12.2015 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. 215 din 18.12.2015 al comisiei juridice, precum şi  avizul de 

legalitate nr. 22413 din 18.12.2015  dat de Secretarul municipiului Roman; 

- prevederile din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică 

locală; 

 În temeiul art. 36, alin.(3), lit. b) şi alin.(6), lit. a), pct.2,  art. 45, alin. 1 şi 

al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind  administraţia 

publică locală; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, 

instituţie publică având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local 

denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman”. 

 (2) Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Roman a construcţiei situată în Roman, str. Alexandru cel Bun, 

nr.3 în suprafaţă de 276  mp şi a terenului aferent acesteia având 752 mp, cu 

nr.cadastral 4949.  

(3) Se stabileşte sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Roman la adresa menţionată la alin (2), respectiv Roman, str. 

Alexandru cel Bun, nr.3. 
 

 Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă 

Socială a municipiului Roman conform anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta 

hotărâre. 
 

Art.3. Se aprobă transferul funcţionarilor publici ai actualei structuri 

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială conform art. 90 alin(1) lit.a), alin. (2), 

alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 R privind Statutul funcţionarilor 

publici şi preluarea personalului contractual al acesteia precum şi cel al Creşei 

Roman conform art. 173 din Legea nr. 53/2003 R - Codul muncii până cel târziu 

la data de 01.04.2016. 
 

Art.4. Se aprobă organizarea concursului de recrutare,  în condiţiile legii a 

personalului care să asigure funcţionalitatea structurilor incluse în cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman- Centrul rezidenţial pentru 

persoane vârstnice-Casa Bunicilor, Centrul pentru servicii sociale - Casa Pâinii 

şi Centrul de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc-Casa Copiilor. 
 

Art.5. Se aprobă desfiinţarea structurilor Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială, Creşa Roman, Căminul pentru bătrâni- Casa Bunicilor, Cantina de 

ajutor social-Casa Pâinii şi Centrul de zi pentru copii aflati in situaţii de risc 

aflate în structura aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice 

subordonate. 
 

Art.6. Se aprobă finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei 

de Asistenţă Socială a municipiului Roman de la bugetul local al municipiului 

Roman. 
 

Art.7. Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului 

Roman va avea calitatea de ordonator terţiar de credite. 
 

Art.8. Se aprobă trecerea bunurilor mobile şi imobile aferente serviciilor 

sociale prestate de Direcţia de Asistenţă Socială, din administrarea Consiliului 

Local Roman în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului 

Roman, bunurile rămânând în proprietatea municipiului Roman. Predarea- 

primirea acestor bunuri se va face prin protocol. 
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Art.9. Se împuterniceşte d-ra Monac Sorina având funcţia de director 

executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman posesor al CI 

seria NT nr. XXXXXX, eliberată de SPCLEP Roman la data de XX.XX.XXXX, 

CNP XXXXXXXXXXXXX, să îndeplinească toate formalităţile şi demersurile 

necesare privind înfiinţarea şi înregistrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Roman. 
 

Art.10. Cheltuielile privind înfiinţarea şi înregistrarea Direcţiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Roman se suportă din bugetul local.  
 

Art.11. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi 

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art.12. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

   Bogdan-Costinel ANDRIEŞ             Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


