
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE  
privind înființarea si organizarea Direcției de Asistență Socială  

 
 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 
 - art.6, art.1 si art.12 alin.(2) din anexa la  H.G.nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor – 
cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal, cu modificarile ulterioare;  
 - art.41 si art.113 - 116 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

− art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizată; 

− Legii nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu 
modificările și completările ulterioare ; 

− art.100 si art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

− Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre 
Compartimentul resurse umane,  şi raportul  Comisiei economico – financiare si agricultura, raportul 
Comisiei pentru activitati social – culturale, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport  
si raportul Comisiei pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala; 
 
 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 
 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 

Art.1. Se aprobă înființarea Direcției de Asistență Socială, ca un compartiment functional in aparatul 
de specalitate al primarului orasului Valenii de Munte, prin reorganizarea Compartimentului de autoritate 
tutelara si asistenta sociala si a  Compartimentului de asistenti personali. 
 Art.2. Personalul aferent compartimentelor mentionate la articolul 1, va fi numit in cadrul Directiei 
de Asistenta Sociala Valenii de Munte cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile functiei publice sau 
personalului contractual.  

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, 
conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială, conform 
anexelor nr.2 și nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica 
persoanelor interesate si se va publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Niculae Nicoleta 

          
         CONTRASEMNEAZA: 

                               SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
VALENII DE MUNTE, 27 septembrie 2018. 
NR. 99 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE     Anexa nr.1 la H.C.L. 
CONSILIUL LOCAL                                                                          nr._____/________ 
 
  

REGULAMENTUL  
de organizare si functionare al directiei de asistenta 

sociala organizate in subordinea consiliilor 
locale ale municipiilor si oraselor 

 
   Art. 1. - Directia de asistenta sociala este structura specializata in administrarea si acordarea beneficiilor 
de asistenta sociala si a serviciilor sociale, organizata ca un compartiment functional in aparatul de 
specialitate al primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei 
copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau 
comunitati aflate in nevoie sociala.  
   Art. 2. - In aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, 
persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, Directia 
indeplineste, in principal, urmatoarele functii:  
   a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea 
nevoilor sociale ale comunitatii, realizarea de sondaje si anchete sociale, valorificarea potentialului 
comunitatii in vederea prevenirii si depistarii precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violenta, a 
cazurilor de risc de excluziune sociala etc.;  
   b) de coordonare a masurilor de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala 
in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;  
   c) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual 
de actiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;  
   d) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru acordarea 
beneficiilor de asistenta sociala si furnizarea serviciilor sociale;  
   e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane pe care le are la dispozitie;  
   f) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor autoritati ale 
administratiei publice centrale, cu alte institutii care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu 
serviciile publice locale de asistenta sociala din alte unitati administrativ- teritoriale, cu reprezentantii 
furnizorilor privati de servicii sociale, precum si cu persoanele beneficiare;  
   g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile;  
   h) de reprezentare a unitatii administrativ-teritoriale in domeniul asistentei sociale.  
   Art. 3. - (1) Atributiile Directiei in domeniul beneficiilor de asistenta sociala sunt urmatoarele:  
   a) asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;  
   b) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a 
cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala;  
   c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform 
procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste 
documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;  
   d) intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a 
beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezinta primarului pentru aprobare;  
   e) comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti, potrivit 
legii;  
   f) urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si persoanele indreptatite la 
beneficiile de asistenta sociala;  
   g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala 
sau a altor situatii de necesitate in care se pot afla membrii comunitatii si propune masuri adecvate in 
vederea sprijinirii acestor persoane;  



   h) realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate;  
   i) elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de asistenta sociala;  
   j) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.  
   (2) Atributiile Directiei in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale sunt 
urmatoarele:  
   a) elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si judetene, precum si cu nevoile locale identificate, 
strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, pentru o perioada de 5 ani, 
respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local si raspunde de aplicarea acesteia. In 
cazul Directiei generale de asistenta sociala a municipiului Bucuresti, anterior supunerii spre aprobare, 
strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bucuresti se transmite Comisiei de incluziune 
sociala a municipiului Bucuresti in vederea dezbaterii si avizarii;  
   b) elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
consiliului local si le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numarul 
si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, 
programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;  
   c) initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si 
excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;  
   d) identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc 
de excluziune sociala;  
   e) realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;  
   f) propune infiintarea serviciilor sociale de interes local;  
   g) colecteaza, prelucreaza si administreaza datele si informatiile privind beneficiarii, furnizorii publici si 
privati si serviciile administrate de acestia si le comunica serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul 
judetului, precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia;  
   h) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale aflate in propria administrare;  
   i) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul serviciilor 
sociale;  
   j) elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, in conformitate cu planul anual 
de actiune, si asigura finantarea/cofinantarea acestora;  
   k) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile 
sociale si serviciile sociale disponibile;  
   l) furnizeaza si administreaza serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, 
persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege, fiind responsabila de 
calitatea serviciilor prestate;  
   m) incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti personali; evalueaza 
si monitorizeaza activitatea acestora, in conditiile legii;  
   n) sprijina compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, infiintat potrivit prevederilor 
art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in elaborarea 
documentatiei de atribuire si in aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;  
   o) planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii 
performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale;  
   p) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de 
beneficiari;  
   q) sprijina dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 
privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificarile ulterioare;  
   r) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare;  
   s) asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti 
autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.  
   (3) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) si b) Directia organizeaza consultari cu furnizorii publici si 
privati, cu asociatiile profesionale si organizatiile reprezentative ale beneficiarilor.  
   Art. 4. - (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale contine cel putin urmatoarele informatii: 
obiectivul general si obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilitati si termene de 
realizare, sursele de finantare si bugetul estimat.  



   (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamenteaza in principal pe 
informatii colectate de Directie in exercitarea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) si i).  
   (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Directie, fie prin contractarea unor servicii de 
specialitate si contine cel putin urmatoarele informatii:  
   a) caracteristici teritoriale ale unitatii adminitrativ-teritoriale;  
   b) nivelul de dezvoltare socioeconomica si culturala a regiunii;  
   c) indicatori demografici cum ar fi: structura populatiei, dupa varsta, sex, ocupatie, speranta de viata la 
nastere, speranta de viata sanatoasa la 65 de ani, soldul migratiei etc.;  
   d) tipurile de situatii de dificultate, vulnerabilitate, dependenta sau risc social etc., precum si estimarea 
numarului de beneficiari;  
   e) tipurile de servicii sociale care ar putea raspunde nevoilor beneficiarilor identificati si argumentatia 
alegerii acestora.  
   Art. 5. - (1) Planul anual de actiune prevazut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaboreaza inainte de 
fundamentarea proiectului de buget pentru anul urmator, in conformitate cu strategia de dezvoltare a 
serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ- teritoriala, si 
cuprinde date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subventionare a serviciilor 
din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si 
sursele de finantare.  
   (2) Planul anual de actiune cuprinde, pe langa activitatile prevazute la alin. (1), planificarea activitatilor de 
informare a publicului, precum si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii 
performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale.  
   (3) Elaborarea planului anual de actiune se fundamenteaza prin realizarea unei analize privind numarul si 
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si propuse spre a fi infiintate, resursele materiale, 
financiare si umane disponibile pentru asigurarea furnizarii serviciilor respective, cu respectarea planului de 
implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevazut la art. 4 alin. (1), in functie de 
resursele disponibile, si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.  
   (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unitatii 
administrativ- teritoriale se au in vedere costurile de functionare a serviciilor sociale aflate in administrare, 
inclusiv a celor ce urmeaza a fi infiintate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse in lista 
serviciilor sociale ce urmeaza a fi contractate si sumele acordate cu titlu de subventie, cu respectarea 
legislatiei in domeniul ajutorului de stat, estimate in baza standardelor de cost in vigoare.  
   (5) Anterior aprobarii prin hotarare a consiliului local a planului anual de actiune, Directia il transmite 
spre consultare consiliului judetean.  
   (6) In situatia in care planul anual de actiune prevede si infiintarea de servicii sociale de interes 
intercomunitar, prin participarea si a altor autoritati ale administratiei publice locale, planul anual de actiune 
se transmite spre consultare si acestor autoritati.  
   Art. 6. - (1) In vederea asigurarii eficientei si transparentei in planificarea, finantarea si acordarea 
serviciilor sociale, Directia are urmatoarele obligatii principale:  
   a) asigurarea informarii comunitatii;  
   b) transmiterea catre serviciul public de asistenta sociala de la nivel judetean a strategiilor locale de 
dezvoltare a serviciilor sociale si a planurilor anuale de actiune, in termen de 15 zile de la data aprobarii 
acestora;  
   c) transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistenta sociala de la nivel judetean 
a datelor si informatiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile 
sociale administrate de acestia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale;  
   d) organizarea de sesiuni de consultari cu reprezentanti ai organizatiilor beneficiarilor si ai furnizorilor de 
servicii sociale, in scopul fundamentarii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de 
actiune;  
   e) comunicarea informatiilor solicitate sau, dupa caz, punerea acestora la dispozitia institutiilor/structurilor 
cu atributii in monitorizarea si controlul respectarii drepturilor omului, in monitorizarea utilizarii 
procedurilor de prevenire si combatere a oricaror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra 
beneficiarilor serviciilor sociale si, dupa caz, institutiilor/structurilor cu atributii privind prevenirea torturii 
si acordarea de sprijin in realizarea vizitelor de monitorizare, in conditiile legii.  



   (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, 
atunci cand acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul institutiei a informatiilor privind:  
   a) activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de cereri in format 
editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate etc.;  
   b) informatii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, acordate de 
furnizori publici ori privati;  
   c) informatii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la 
nivelul unitatii administrativ-teritoriale.  
   Art. 7. - In administrarea si acordarea serviciilor sociale, Directia realizeaza urmatoarele:  
   a) solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale 
autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;  
   b) primeste si inregistreaza solicitarile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 
reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizarile altor persoane/institutii/furnizori privati de servicii 
sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;  
   c) evalueaza nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii 
familiilor si persoanele aflate in dificultate, precum si a cauzelor care au generat situatiile de risc de 
excluziune sociala;  
   d) elaboreaza, in baza evaluarilor initiale, planurile de interventie, care cuprind masuri de asistenta 
sociala, respectiv serviciile recomandate si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul;  
   e) realizeaza diagnoza sociala la nivelul grupului si comunitatii si elaboreaza planul de servicii 
comunitare;  
   f) acorda servicii de asistenta comunitara, in baza masurilor de asistenta sociala incluse de Directie in 
planul de actiune;  
   g) recomanda realizarea evaluarii complexe si faciliteaza accesul persoanelor beneficiare la servicii 
sociale;  
   h) acorda direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care detine licenta de functionare, cu 
respectarea etapelor obligatorii prevazute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a standardelor minime de calitate si a standardelor de cost.  
   Art. 8. - (1) Serviciile sociale acordate de Directie avand drept scop exclusiv prevenirea si combaterea 
saraciei si riscului de excluziune sociala sunt adresate persoanelor si familiilor fara venituri sau cu venituri 
reduse, persoanelor fara adapost, victimelor traficului de persoane, precum si persoanelor private de 
libertate si pot fi urmatoarele:  
   a) servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie sociala, servicii de reabilitare si altele 
asemenea, pentru familiile si persoanele singure fara venituri sau cu venituri reduse;  
   b) servicii sociale adresate copiilor strazii, persoanelor varstnice singure sau fara copii si persoanelor cu 
dizabilitati care traiesc in strada: adaposturi de urgenta pe timp de iarna, echipe mobile de interventie in 
strada sau servicii de tip ambulanta sociala, adaposturi de noapte, centre rezidentiale cu gazduire pe 
perioada determinata;  
   c) centre care asigura conditii de locuit si de gospodarire pe perioada determinata pentru tinerii care 
parasesc sistemul de protectie a copilului;  
   d) cantine sociale pentru persoanele fara venituri sau cu venituri reduse;  
   e) servicii sociale acordate in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de legislatia speciala, 
acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrarii/reinsertiei sociale a acestora: centre 
de zi care asigura in principal informare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reabilitarii si 
reintegrarii sociale, servicii acordate in comunitate care constau in servicii de asistenta sociala, suport 
emotional, consiliere psihologica, consiliere juridica, orientare profesionala, reinsertie sociala etc.;  
   f) consiliere adresata familiei persoanei private de libertate aflate in custodia sistemului penitenciar 
privind serviciile sociale existente in comunitatea in care aceasta isi va avea domiciliul sau resedinta dupa 
eliberare, precum si servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o masura privativa de libertate 
in vederea sustinerii reinsertiei sociale a acesteia.  
   (2) Serviciile sociale acordate de Directie destinate prevenirii si combaterii violentei domestice pot fi: 
centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei domestice, centre de recuperare pentru victimele 
violentei domestice, locuinte protejate, centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei 
domestice, centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei si centre de zi care au drept 



obiectiv reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, prin asigurarea unor masuri de educatie, consiliere si 
mediere familiala, precum si centre destinate agresorilor.  
   (3) Serviciile sociale acordate de Directie destinate persoanelor cu dizabilitati pot fi:  
   a) cu prioritate, servicii de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitati, precum si in centre 
de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atributiilor stabilite prin legile speciale;  
   b) servicii de asistenta si suport.  
   (4) Complementar acordarii serviciilor prevazute la alin. (3), in domeniul protectiei persoanei cu 
dizabilitati, Directia:  
   a) monitorizeaza si analizeaza situatia persoanelor cu dizabilitati din unitatea administrativ-teritoriala, 
precum si modul de respectare a drepturilor acestora, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si 
informatiilor relevante;  
   b) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru persoanele 
adulte cu dizabilitati;  
   c) creeaza conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale 
persoanelor cu handicap;  
   d) initiaza, sustine si dezvolta servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, in colaborare sau in 
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;  
   e) asigura ponderea personalului de specialitate angajat in raport cu tipurile de servicii sociale;  
   f) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor;  
   g) asigura consilierea si informarea familiilor asupra drepturilor si obligatiilor acestora si asupra 
serviciilor disponibile pe plan local;  
   h) implica in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;  
   i) asigura instruirea in problematica specifica persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistentilor 
personali;  
   j) incurajeaza si sustine activitatile de voluntariat;  
   k) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu.  
   (5) Serviciile sociale acordate de Directie destinate persoanelor varstnice pot fi urmatoarele:  
   a) servicii de ingrijire personala acordate cu prioritate la domiciliu sau in centre rezidentiale pentru 
persoanele varstnice dependente, singure ori a caror familie nu poate sa le asigure ingrijirea;  
   b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum si servicii destinate amenajarii sau adaptarii locuintei, in 
functie de natura si gradul de afectare a autonomiei functionale.  
   (6) Serviciile sociale acordate de Directie destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului sunt cele 
de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cele menite sa ii sprijine pe acestia in ceea ce 
priveste cresterea si ingrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familiala, organizate in conditiile legii.  
   (7) Complementar acordarii serviciilor prevazute la alin. (6), in domeniul protectiei copilului, Directia:  
   a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de 
respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in 
baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale;  
   b) realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;  
   c) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru prevenirea 
separarii copilului de familia sa;  
   d) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau beneficiilor si le acorda, in 
conditiile legii;  
   e) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;  
   f) asigura si monitorizeaza aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si 
droguri, de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent;  
   g) viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servicii si beneficii si urmareste 
modul de utilizare a beneficiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parinti plecati la munca in 
strainatate;  
   h) inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, 
in conditiile legii;  



   i) urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi 
indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost 
reintegrat in familia sa;  
   j) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei 
copilului si ii transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;  
   k) urmareste punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia copilului/instantei de tutela 
referitoare la prestarea de catre parintii apti de munca a actiunilor sau lucrarilor de interes local, pe durata 
aplicarii masurii de protectie speciala etc.  
   Art. 9. - (1) Structura organizatorica si numarul de posturi aferent aparatului propriu al Directiei se aproba 
de consiliul local, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit 
legii si tinand cont de serviciile sociale organizate in structura sau in subordinea Directiei.  
   (2) Consiliile locale aproba, prin hotarare, regulamentul de organizare si functionare a Directiei, pe baza 
prevederilor prezentului regulament-cadru.  
   (3) Atributiile Directiei, prevazute la art. 3, se completeaza cu alte atributii prevazute de lege, in functie de 
caracteristicile sociale ale unitatilor administrativ-teritoriale.  
   Art. 10. - (1) Finantarea Directiei se asigura din bugetul local.  
   (2) Finantarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local, bugetul de 
stat, din donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, potrivit legii.  
   Art. 11. - (1) Structura organizatorica este urmatoarea:  

a) compartimentul incluziune sociala, evidenta beneficii sociale, analiza statistica si indicatori asistenta 
sociala; 

b) compartiment serviciii sociale evaluare initiala, prevenire, monitorizare familii cu copii aflati in 
situatie de risc; 

c) compartiment servicii sociale persoane cu dizabilitati si persoane varstnice, monitorizare asistenti 
personali; 

d) compartiment asistenta medicala comunitara. 
   (2) In vederea exercitarii si realizarii atributiilor Directiei, consiliul local poate aproba organizarea si a 
altor compartimente decat cele prevazute la alin.(1), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea 
nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  
   (3) Cu exceptia compartimentelor prevazute la alin.(1) in vederea exercitarii atributiilor ce ii revin se va 
asigura incadrarea cu prioritate, a asistentilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea 
nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul 
asistentului social, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor art. 4 din H.G. nr.797/2017 privind aprobarea 
regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal, cu modificarile ulterioare. 
   (4) In situatii exceptionale se aplica prevederile art. 40 alin. (3) si (4) din Legea nr. 292/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
   (7) Directorul executiv va facilita accesul personalului la programe de formare profesionala.  
   Art. 12. (1) - Conducerea directiei se asigura de directorul executiv.  
   (2) Directorul executiv are calitatea de functionar public.  
   Art. 13. - (1) Functia de director executiv se ocupa in conditiile legii.  
   (2) Candidatii pentru ocuparea postului de director executiv trebuie sa aiba o vechime in specialitate de 
cel putin 7 ani si sa fie absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul dintre urmatoarele 
domenii de licenta:  
   a) asistenta sociala sau sociologie;  
   b) psihologie sau stiinte ale educatiei;  
   c) drept;  
   d) stiinte administrative;  
   e) sanatate;  
   f) economie sau management, finante, contabilitate.  
   (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere de director executiv 
si absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata in alte domenii decat cele 



prevazute la alin. (2) cu conditia sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul 
administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.  
   (4) Concursul pentru ocuparea functiei de director executiv se organizeaza de catre Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, 
dupa caz, de catre primar, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
   Art. 14. - (1) Directorul executiv al Directiei asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de buna 
ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin. 
   (2) Directorul executiv indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:  
   a) elaboreaza si supune aprobarii consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al 
planului anual de actiune, avand avizul consultativ al colegiului director;  
   b) elaboreaza proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementarii strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatire a activitatii, pe care le prezinta 
spre avizare colegiului director;   
   c) controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei;  
   (3) Directorul executiv indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a 
consiliului local.  
   (4) In absenta directorului/directorului executiv, atributiile acestuia se exercita de persoana  desemnata, in 
conditiile legii.  
   Art. 15. - Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara directorului executiv al Directiei se 
fac cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile functiei publice.  
 

 
Art. 16. Directia de Asistentă Socială Valenii de Munte este organizată pe  compartimente  
 
Art. 17. Atribuţiile şi competenţele specifice fiecărui compartiment sunt următoarele: 
 

1. COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALA, EVIDENTA BENEFICII SOCIALE, 
ANALIZA STATISTICA SI INDICATORI ASISTENTA SOCIALA 

 
Acest compartiment este în subordinea directă a Directorului Executiv al Directiei de Asistentă 

Socială Valenii de Munte, prin care se realizeaza aplicarea măsurilor de asistentă sociala ce au ca obiectiv 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social şi sprijinirea acestora în 
vederea integrării/reintegrării sociale, prin accesul la beneficiile de asistentă socială, acordate din bugetul 
local sau bugetul de stat, precum si la serviciile sociale . 
(1) Beneficiile de asistentă socială se acordă în bani sau în natură, si cuprind:  

- alocatii, 
- indemnizatii,  
- ajutoare sociale si 
- facilităti, în conditiile legislatiei în vigoare si ale hotărârilor Consiliului Local. 

(2) Atributii principale: 

• informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind conditiile de 
acordare a beneficiilor de asistentă socială; 

• pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a 
cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritoriala pentru plăţi şi inspecţie socială-alocatii de 
stat pentru copii, indemnizatii de crestere a copilului, stimulent de insertie; 



• verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, şi pregăteşte 
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

• întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare /încetare a 
beneficiilor de asistenţă socială şi le prezintă Directorului executiv pentru aprobare - ajutor social, 
alocatie de sustinere a familiei, ajutoare de încălzire a locuintei în perioada sezonului rece, 
stimulente educationale sub formă de tichete sociale pentru grădinită; 

• comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, 
potrivit legii; 

• urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la 
beneficiile de asistenţă socială; 
 

• în urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind 
veniturile realizate/bunurile aflate în proprietate/componenta familiei, stabileşte cuantumul debitelor 
şi ia măsurile pentru recuperarea acestora în condiţiile legii; 

• efectuarea si întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul programului național de protectie socială „Bani de liceu” si a burselor scolare; 

• ia măsurile administrative necesare pentru asigurarea înhumării cadavrelor fără apartinători, în 
baza prevederilor legale în vigoare si a protocoalelor încheiate la nivel local, cu Spitalul, Politia. 

•    întocmeste documentatia necesară acordării ajutoarelor de înmormântare, în conditiile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
beneficiarii de ajutor social; 

•    verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia 
necesară în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă, în baza legislaţiei în vigoare si a hotărârilor 
Consiliului Local; 

• realizeaza ancheta sociala in situatia in care parintii copilului pentru care se solicita dreptul la 
concediu si indemnizatie de crestere copil/stimulent de insertie nu sunt casatoriti; 

• efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 
socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri 
adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

• identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de 
risc de excluziune socială; 

• elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; 
• întocmeşte referate, note de fundamentare sau rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în 

domeniul de activitate al  compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local al orasului 
Valenii de Munte; 

•    asigură derularea POAD la nivelul localitătii; 
•    implemetarea sistemului de control intern managerial in domeniul de activitate; 
•    constituie dosare in vederea arhivarii conform prevederilor legale; 

Intocmeste si tine evidenta lucrarilor ce revin autoritatii tutelare privitoare la incredintarea minorilor 
in actiunile de desfacere a casatoriilor la instantele judecatoresti si face propuneri referitoare la modul de 
exercitare a drepturilor si a indatoririlor parintesti in legatura cu persoana minorului cu privire la 
reincredintarea si stabilirea modalitatii de vizitare sau in cazul divorturilor prin acord si raspunde de ducerea 
la indeplinire ; 

Intocmeste anchete sociale pentru minorii care comit diferite fapte antisociale si tine legatura cu 
organele de politie, parchetul si instantele judecatoresti, cu conducerile scolilor, cu circumscriptiile 
medicale si cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului raspunzand de modul de 
intocmire ; 

Intocmeste documentatiile si lucrarile necesare pentru ocrotirea unor categorii de minori in vederea 
reprezentarii si ocrotirii lor, la cererea instantelor de judecata, Intocmeste anchete sociale referitoare la 
persoanele care au savarsit fapte penale, in vederea intreruperii executarii pedepsei penale raspunzand de 
modul de intocmire si respectarea termenelor; 

Intocmeste anchetele sociale pentru acordarea dispensei de varsta in vederea casatoriei ; 



La cerere sau din oficiu, efectueaza anchete sociale si proiectul de dispozitie in vederea instituirii 
curatelei asupra persoanelor ce urmeaza a fi reprezentate si raspunde de modul de intocmire al acestora ; 

Asista persoanele varstnice conform Legii nr.17/2001 in fata notarului public . 
• indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
 

2. COMPARTIMENT SERVICII SOCIALE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE, 
MONITORIZARE FAMILII CU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC 

 
• monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi 

modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 
informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice; 

• realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 
• identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea 

separării copilului de familia sa; 
• asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile; 
• asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, 

de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent; 
• monitorizează familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 

conform procedurii aprobate prin Hotarare de Guvern si intocmeste situatiile si raportarile specifice; 
consiliaza si informeaza persoanele desemnate de părinti/tutori plecati la muncă în străinătate si 
confirmate de instaniă, să se ocupe de întretinerea copilului pe perioada absentei părintilor sau 
tutorelui, cu privire la răspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltării copilului; 

• consiliază si informează părintii cu copii asupra riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în 
străinătate, precum si cu privire la obligatiile ce le revin în situatia în care intentionează să plece la 
muncă în străinătate si au în îngrijire copii minori; 

• înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 
specială, în condiţiile legii; 

• urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi 
îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a 
fost reintegrat în familia sa; 

• colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei 
copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

• urmăreste punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă 
referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute la art. 67 alin. (2) din 
Legea nr. 272/2004; 

• recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii 
sociale; 

• monitorizează situaţia minorilor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, pentru care s-a 
emis un plan de abilitare-reabilitare de catre DGASPC; încheie un contract cu familia pe durata 
valabilității planului; 

• întocmeste rapoarte de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare pentru copiii din familie 
încadrati în grad de handicap, în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea 
dificultătilor de implementare a planului, găsirea unor solutii de remediere, astfel încât copilul să 
beneficieze de abilitare-reabilitare optimă, urmăreste prin reevaluarea semestrială eficienta 
beneficiilor, a serviciilor si a măsurilor de interventie; 

• asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întretinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

• prevenirea separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a 
abandonului şcolar, dar şi consilierea părinţilor care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a 
unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti; 

• efectuarea şi întocmirea anchetelor sociale specifice domeniului de activitate; 



• intocmirea planului de servicii pentru minori in cazurile si conditiile reglementate de prevederile 
legale in vigoare; 

• consiliază familia care care în îngrijire copii cu privire la serviciile sociale existente la nivel local si 
a beneficiilor de asistentă socială prevăzute de lege destinate mentinerii copilului în familie, cu 
accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părintilor, consilierea, medierea acestora, în baza 
unui plan de servicii; 

• consiliază persoanele interesate privitor la actele necesare întocmirii dosarelor pentru încadrarea în 
grad de handicap, traseul si procedurile de obtinere a acestora; 

• verifica în teren, efectueaza si întocmeste anchetele sociale necesare obtinerii certificatelor de 
încadrare a copiilor si a adultilor în grad de handicap; 

• consiliază familiile privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru orientare scolară si 
profesională de către COSP, traseul si procedurile de obtinere a acestor acte; 

• verificarea pe teren, efectuarea si întocmirea anchetelor sociale privind orientarea şcolară şi 
profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

• monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în 
situaţie de risc de părăsire; 

• centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile cultural, 
artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC  în care copilul 
desfăşoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior. 

• verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în 
vederea internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial; 

• monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane varstnice; 
• intocmeste si transmite institutiilor abilitate situatiile statistice din domeniul de activitate; 
• intocmirea anchetelor sociale la solicitarea centrelor in care sunt gazduiti beneficiari de servicii de 

pe raza unitatii administrativ teritoriale; 
• actiuni pentru limitarea cerşetoriei pe raza orasului si luarea măsurilor de protecţie socială în vederea 

prevenirii marginalizării sociale a acestor persoane; 
• verificarea în teren si întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului care se 

inainteaza la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial; 
•  verificarea în teren si întocmirea anchetelor sociale bolnavilor încadraţi în grad de invaliditate  la 

solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale; 
• intocmeste anchete sociale solicitate de instantele judecatoresti privind solicitarile de intrerupere sau 

amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate penal; 
• intocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, în domeniul 

de activitate al   compartimentului; 
• gestionează laptele praf acordat în conditiile legii, copiilor cu varste între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern; 
• incurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 
• asigură implementarea sistemului de control intern managerial in domeniul de activitate; 
• constituie dosarele in vederea arhivarii conform prevederilor legale; 
• indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

3. COMPARTIMENT SERVICII SOCIALE PERSOANE CU DIZABILITATI SI PERSOANE 
VARSTNICE, MONITORIZARE ASISTENTI PERSONALI 

 
• primeste si înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 

reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizările altor persoane/institutii/furnizori privati de 
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

• identifica si evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 
situaţiile de risc de excluziune/marginalizare socială; 

• identifica si evalueaza nevoile sociale individuale, familiale sau de grup si elaboreaza planurile de 
interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate, care cuprind 



măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 
persoana/familia are dreptul;  

• asigură informarea si consilierea beneficiarilor privind drepturile si serviciile disponibile; 
• recomandă realizarea evaluării complexe si facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii 

sociale; 
• realizează atributiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 
• monitorizeaza si evalueaza acordarea serviciilor sociale prin structurile infiintate prin hotararea 

Consiliului Local si aflate in administrarea Directiei; asigură activitatea de consiliere si urmărire a 
implementării serviciilor sociale respective, în scopul reintegrării sociale a beneficiarilor; 

• colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale 
care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

• iniţiază dezvoltarea  parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea 
serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor familiilor vulnerabile din comunitate; 

• initiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte în domeniul serviciilor sociale; 
• participă la elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung; 
• participă la elaborarea planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul local;  
• colaborează cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în 

scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
• transmite trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistentă socială de la nivel judetean 

datele si informatiile de la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii administrate de 
aceştia, precum si rapoartele de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale; 

• promovează drepturile omului şi o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile; 
• sprijină activităţile de voluntariat în comunitate; 
• propune înfiintarea serviciilor sociale de interes local, în functie de nevoile identificate la nivelul 

orasului; 
• participă la elaborarea proiectului de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, în 

conformitate cu planul anual de actiune; 
• incheie contractele de servicii sociale si tine evidenta acestora - asistenti personali, etc; 
• sprijină compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale în elaborarea documentatiei 

de atribuire si în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 
• planifică si realizează activităti de informare, formare si îndrumare în vederea cresterii performantei 

personalului care administrează si acordă servicii sociale; 
• solutioneaza în termen  corespondenta repartizata; 
• asigură aplicarea legislaţiei cu privire la protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

grav, cu asistent personal; 
• efectuează anchetele sociale în vederea angajării asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, 

verifică îndeplinirea conditiilor legale pentru angajarea acestora; 
• monitorizeaza si evalueaza activitatea asistentilor personali; 
• urmăreste îndeplinirea condiţiilor legale de angajare a asistentului personal al persoanei cu handicap 

grav; 
• efectuează controale cu privire la activitatea asistentilor personali, propune măsurile ce se impun, 

după caz; 
• prezintă Consiliului Local raportul semestrial privind activitatea asistentilor personali si-l 

comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului si Agentiei Judetene de Plăti 
si Inspectie Socială; 

• colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi transmite acesteia toate 
datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;  

• întocmeste deciziile de acordare/modificare sau încetare a indemnizatiei lunare de handicap 
acordată din bugetul local si răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a indemnizatiilor 
lunare; 



• tine evidenta la zi a dosarelor asistentilor personali si a celor de indemnizatii de handicap, acordate 
din bugetul local; 

• efectuează comunicarea către asistentii personali si beneficiarii de indemnizații/reprezentanții legali 
ai acestora a deciziilor privind acordarea/modificarea/încetarea drepturilor acordate; 

• întocmeste lunar, în colaborare cu compartimentul economico-financiar, pontajul si situatia 
beneficiarilor de indemnizatii de handicap, care stau la baza plătilor salariilor asistentilor personali si 
a indemnizatiilor de handicap; 

• ia măsuri pentru asigurarea instruirii periodice a asistentilor personali, conform prevederilor legale 
in vigoare; 

             consiliază persoanele interesate privitor la actele necesare întocmirii dosarelor pentru reevaluarea     
persoanelor incadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, traseul si procedurile de 
obtinere a acestora; 

• verifica în teren, efectueaza si întocmeste anchetele sociale necesare completarii dosarelor de 
evaluare in cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti/Comisiei pentru 
Protectia Copilului, pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, cu asistent personal; 

• formulează propuneri către directorul executiv privind asigurarea resurselor financiare necesare 
pentru acordarea beneficiilor de asistentă socială cuvenite persoanelor cu handicap, suportate din 
bugetul local; 

• întocmeste note de fundamentare, referate, privind promovarea unor proiecte de hotarâri în domeniul 
de activitate al compartimentului, în vederea promovării în Consiliul Local; 

• implementează sistemul de control intern managerial in domeniul de activitate; 
• constituie dosarele in vederea arhivarii conform prevederilor legale; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau incredintate de sefii 

ierarhici. 

     4. COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA 
 

• Identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunitatii. 
• Determinarea nevoilor medico-sociale ale populatiei cu risc.  

Culegerea datelor despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea. 
Stimularea de actiuni destinate protejarii sanatatii. 
Identificarea,urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare 

cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a 
conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului. 

Efectuarea de vizite la domiciliul lauzelor, recomandind masurile necesare de protectie a sanatatii 
mamei si a nou-nascutului. 

In cazul unei probleme sociale, ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri, cu 
mediatorul sanitar din comunitatile de romi pentru prevenirea abandonului. 

Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si a copilului mic. 
Promoveaza necesitatea de alaptare si practicile corecte de nutritive. 
Participa, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinari, 

programe de screening populational, implementarea programelor nationale de sanatate. 
Participa la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii. Indruma 

persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic. 
Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia 

activitatilor in teren. 
Efectueaza vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste 

aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic. 
Urmareste si supravegheaza in mod activ copiii din evidenta speciala (TBC, HIV/ SIDA, prematuri, 

anemici). 
Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora; 

urmareste si supravegheaza activ nou-nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din 
zonele in care nu exista medici de  familie. 

Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii  poulationale. 



Colaboreaza cu ONG-uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor 
grupuri – tinta (virstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de 
comportament ), in conformitate cu strategia nationala. 

Urmareste identificarea persoanelor de virsta fertile; disemineaza informatii specific de planificare 
familiala si contraceptive. 

Se preocupa de identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu 
handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile. 

Efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos. – 
 
Art.18. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale și Planul anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate de către Direcție 
 
 
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul 

general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, 
sursele de finanțare și bugetul estimat. 

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe 
informații colectate de Direcție în exercitarea următoarelor atribuții: 

- identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat 
situațiile de risc de excluziune socială; 

- monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale aflate în propria administrare; 
- elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare națională și internațională în domeniul 

serviciilor sociale; 
Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie prin contractarea unor servicii de 

specialitate și conține cel puțin următoarele informații: 
a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale; 
b) nivelul de dezvoltare socio-economică și culturală a regiunii; 
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață 

la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.; 
d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și 

estimarea numărului de beneficiari; 
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și 

argumentația alegerii acestora. 
 
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local se 

elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia 
de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea 
administrativ- teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de 
subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de 
stat, bugetul estimat și sursele de finanțare. 

Planul anual de acțiune cuprinde și planificarea activităților de informare a publicului, precum și 
programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care 
administrează și acordă servicii sociale. 

Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul 
și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, 
financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de 
implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale în funcție de resursele disponibile, și cu 
respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității 
administrativ- teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, 
inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista 
serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea 
legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare. 



Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acțiune, Direcția îl transmite 
spre consultare consiliului județean. 

În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes 
intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune 
se transmite spre consultare și acestor autorități. 

 
Personalul Directiei de Asistenta Sociala Valenii de Munte este obligat: 

• să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament; 
• să manifeste promptitudine, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor 

specifice; 
• să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor intocmite şi de modul de 

indeplinire a sarcinilor incredintate; 
• să informeze petenţi asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi să-i trateze 

cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor. 
 

        Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în 
vigoare, ce reglementează materia. 
 
        Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat numai prin hotărârea Consiliului Local al 
orasului Valenii de Munte, în conditiile legii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMARIA 
PRIMAR 
NR.________/_____________ 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala 

 
 
 Avand  in vedere prevederile legale cuprinse  in: 

- Art.6 alin.(1) si alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – 
cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Se infiinteaza  Directia de Asistenta Sociala, ca un compartiment functional in aparatul de 

specialitate al primarului orasului Valenii de Munte, in subordinea Secretarului, care va avea urmatoarea 
structura: 

1.  Director executiv 
2. Compartiment Incluziune sociala, Evidenta beneficii sociale, Analiza statistica si indicatori 

asistenta sociala, cu un numar de 4 functii publice: 
3. Compartiment Servicii sociale, Evaluare initiala, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflati in 

situatie de risc, cu un numar de 3 functii publice si 4 functii contractuale: 
4. Compartiment Servicii sociale, persoane cu dizabilitati si persoane varstnice, Monitorizare 

asistenti personali, cu un numar de 2 functii publice, 2 functii contractuale si 34 posturi asistenti personali: 
5. Compartiment Asistenta medicala comunitara, cu o functie contractuala 
Avand in vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de 

hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala, 
organigrama si statul de functii, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta. 

 
 

PRIMAR, 

          Florin Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMARIA 
RESURSE UMANE 
NR.________/_____________ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala  

 
 
 Avand  in vedere prevederile legale cuprinse  in: 

- Art.6 alin.(1) si alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – 
cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Se infiinteaza  Directia de Asistenta Sociala, ca un compartiment functional in aparatul de 

specialitate al primarului orasului Valenii de Munte, in subordinea Secretarului, care va avea 51 functii (1 
functie publica de conducere, 9 functii publice de executie, 7 functii contractuale de executie si 34 posturi 
asistenti personali), prin reorganizarea Compartimentului Autoritate tutelara si asistenta sociala si a 
Compartimentului Asistenti personali si va avea urmatoarea structura: 

1. Compartiment Incluziune sociala, Evidenta beneficii sociale, Analiza statistica si indicatori 
asistenta sociala, cu un numar de 4 functii publice: 

2. Compartiment Servicii sociale, Evaluare initiala, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflati in 
situatie de risc, cu un numar de 3 functii publice si 4 functii contractuale: 

3. Compartiment Servicii sociale, persoane cu dizabilitati si persoane varstnice, Monitorizare 
asistenti personali, cu un numar de 2 functii publice, 2 functii contractuale si 34 posturi asistenti personali: 

4. Compartiment Asistenta medicala comunitara, cu o functie contractuala 
Conducerea directiei se asigura de un director executiv, potrivit prevederilor art.13 lit.d) din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Directorul executiv are calitatea de functionar public. 

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala, 
organigrama si a statul de functii, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta. 

 
 
                                                      COMP.RESURSE UMANE, 

                                                                                      Coman  Mihaela                                                                 

 
 
 



 


