ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din _____ 2018
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, ca direcţie cu personalitate juridică
Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:_________;
Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data
de ................................;
Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. ..................../...........................,
al Direcţiei de Asistenta Sociala si Directiei Financiar -Contabilitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică
locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;
Având în vedere prevederile art. 113, alin.3 din Legea nr.292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;

Având în vedere prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” si „d”, alin.3, lit.”b” , alin.6,
lit.a, pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al „Direcţiei de
Asistenţă Socială a municipiului Galaţi”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr._________/__________2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala a
Municipiului Galaţi, ca directie cu personallitate juridica
Prin HCL nr.…../22.03.2018 s-a aprobat infiintarea Directiei de Asistenta Sociala, ca directie
cu personalitate juridica, organigrama si statul de functii, cu o structura formata din urmatoarele
servicii:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciul Public de Asistenţă Socială
Serviciul Ajutoare Incalzire
Birou Dezvoltare Servicii Sociale, Relaţii cu Instituţiile de Asistenţă Socială si ONG-le
Birou Resurse Umane, Salarizare
Serviciul Financiar-Contabilitate si Administrativ
Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare
Compartiment juridic
Compartiment Achizitii Publice

Obiectivul de activitate al Directiei de Asistenta Sociala il constituie realizarea ansamblului
de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi
grupurilor cu oportunitati reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale
şi de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţia persoanei, pentru prevenirea marginalizării
şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
In conformitate cu prevederilor art.113 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale înființează structuri
specializate denumite servicii publice de asistență socială.Serviciile publice de asistenţă socială se
organizează în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, la nivel de direcţie.
Având în vedere prevederile art. 1 din anexa nr.2 la H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, “Direcţia de asistenţă socială este structura specializată
în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate
juridică, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă
socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială”.
Având în vedere prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal este necesar adoptarea regulamentului de organizare și funcționare al Directiei, în baza
regulamentului-cadru prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr. 797/2017.
In conformitate cu prevederile art.1 din H.G. nr. 797/2017 regulamentele-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială organizate potrivit prevederilor art. 113 alin.
(1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevad
următoarele: domeniul de competenţă al serviciului de interes public judeţean/local, funcţiile şi
atribuţiile acestuia în asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a politicilor sociale,
etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor, structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale
personalului
In conformitate cu prevederile art.9 din Anexa nr.2 a H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului
propriu al Direcţiei se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura
sau în subordinea Direcţiei. Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi
funcţionare a Direcţiei, pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.
Supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului
Galaţi, ca direcţie cu personalitate juridică.

.

NP/NP
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PRIMAR
Ionuţ Florin Pucheanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr._________/__________2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Asistentă
Socială a Municipiului Galaţi, ca direcţie cu personallitate juridică

Prin HCL nr.…../22.03.2018 s-a aprobat infiintarea Directiei de Asistenta Sociala, ca
directie cu personalitate juridica, organigrama si statul de functii, cu o structura formata din
urmatoarele servicii:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciul Public de Asistenţă Socială
Serviciul Ajutoare Incalzire
Birou Dezvoltare Servicii Sociale, Relaţii cu Instituţiile de Asistenţă Socială si ONG-le
Birou Resurse Umane, Salarizare
Serviciul Financiar-Contabilitate si Administrativ
Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare
Compartiment juridic
Compartiment Achizitii Publice

Misiunea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Galati constă în aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență
socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe
raza Municipiului Galati, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale
care să răspundă nevoilor identificate.
Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate,
urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi
promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii directiei se face cu
respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în
domeniul propriu de activitate.
Conform prevederilor art.113, alin.(3) din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu
modificarile si completarile ulterioara” Serviciile publice de asistenţă socială se organizează
în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, la nivel de direcţie”.
HG nr.797 din 8 noiembrie 2017 aproba regulamentele-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativa de personal.
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate
în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor este prevăzut în anexa nr. 2.
In conformitate cu prevederile art.1 din H.G. nr. 797/2017 regulamentele-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială organizate potrivit
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, preved următoarele: domeniul de competenţă al serviciului de interes
public judeţean/local, funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autorităţile
administraţiei publice locale a politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor,
structura orientativă de personal şi principalele atribuţii ale personalului

Potrivit prevederilor art.1 din Anexa nr.2 la HG 797/2017 “Direcţia de asistenţă socială
este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu
scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie social”.
In conformitate cu prevederile art.9 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 797 din 8 noiembrie
2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, structura organizatorică şi
numărul de posturi aferent aparatului propriu al Direcţiei se aprobă de consiliul local, astfel
încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând
cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcţiei. Consiliile locale
aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei, pe baza
prevederilor prezentului regulament-cadru.
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galati este furnizor public de servicii
sociale structurat conform organigramei .
Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din Anexa nr.2 la HG 797/2017 finanţarea Direcţiei
se asigură din bugetul local.
Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate propunem aprobarea
Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Gălății, ca serviciu public cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Galati, prevazut in Anexa.
Serviciul public va functiona in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.292/2011 a asistentei
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi
a structurii orientative de personal.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.„a” si „d”, alin.3, lit. „b”, alin.6, lit.a,
pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G.nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,
supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a „Directiei de Asistenta Sociala a
Municipiului Galaţi”, ca directie cu personalitate juridica.
Director executiv,
Direcţia Financiar Contabilitate
Ec. Campeanu Rodica

Director Executiv,
Directia de Asistenta Sociala
Alupoaei Mihaela Carmen

Avizat juridic,
Caciuc Cristian
Intocmit,
Şef Serviciul Public de Asistenta Sociala
Neagu Petruţa

Anexa la H.C.L nr.___/ 2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAŢI
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CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin
care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă
intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care
pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
(2) Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităţilor
individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea
principiilor de coeziune şi incluziune socială.
(3) Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât:
a) beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate şi
complementare;
b) serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în care costul acestora şi
impactul asupra beneficiarilor este similar;
c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor pentru a fi permanent
adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
d) să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor;
e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de
comunitate.
Art. 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este structura specializată în administrarea şi
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată sub
autoritatea Consiliului local al municipiului Galaţi, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Art. 3. (1) Prin Direcția de asistență socială în înţelesul prezentului regulament se înţelege autoritatea de
specialitate cu personalitate juridică, structurată organizatoric potrivit organigramei, astfel încât
funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, în domeniul beneficiilor de
asistenţă socială şi a organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, ținând cont de serviciile sociale
organizate în structura sau în subordinea direcției.
(2) Direcția de Asistență Socială Galaţi elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare,
derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională în vederea prevenirii situaţiilor de
risc la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.
Art. 4. (1) Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială Galaţi este în Municipiul Galaţi, str.
Fraternităţii nr. 1.
(2) Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială Galaţi se va menţiona Consiliul local al
Municipiului Galaţi, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi şi sediul direcției de
asistenţă socială.
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(3) Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor din structura Direcției
de Asistență Socială a Municipiului Galaţi.
Art. 5. Durata de funcţionare a Direcției de Asistenţă Socială Galaţi este nelimitată.
Art. 6. Direcția de Asistență Socială Galaţi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de
Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, respectiv a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 7. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi dispune de cod fiscal, cont bancar propriu, de
ştampilă şi gestiune proprie.
Art. 8. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:
a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral
nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile
prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea
liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi
protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei
particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de
urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare
socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de
susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private,
organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii
stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor
condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea
politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se
implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare
desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei
publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la
procesul de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de
protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,
categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor
programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul
proiectat;
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k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport
cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face
propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau
interesele legitime ale celorlalţi;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării,
în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie
sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru
facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial
de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile
sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi
servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie
să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal
pe piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod
egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie
socială;
s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la
păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia
de dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru
aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor
mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul
legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.
Art. 9. În aplicarea politicilor sociale Direcția îndeplinește în principal următoarele funcții:
a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de
sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce
a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere
socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a
planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei
sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu
reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.
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Art.10. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAŢI (DAS) are ca MISIUNE: realizarea
ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi
grupurilor cu oportunitati reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale şi de
grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru
prezervarea autonomiei şi protecţia persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
OBIECTIVELE GENERALE ale Direcției de Asistenţă Socială Galaţi includ:
creearea, menţinerea/îmbunătăţirea măsurilor de asistenţă socială şi dezvoltarea de proiecte noi în
domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, în funcţie de nevoile sociale identificate şi de legislaţia în
vigoare, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei vulnerabile, în mediul
propriu de viaţă, familial şi comunitar şi pentru depăşirea situaţiei de dificultate socială cu care se
confruntă;
identificarea grupurilor ţintă aflate în stare de risc social, a persoanelor şi familiilor aflate în
dificultate precum şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare şi nevoie socială şi
stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea;
susţinerea dezvoltării sistemului privat de asistenţă socială şi dezvoltarea de noi servicii sociale
utile comunităţii prin încheierea de convenţii / parteneriate cu alţi furnizori de servicii sociale;
creşterea gradului de informare, conştientizare şi solidaritate socială prin sensibilizarea şi
informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale şi categoriile defavorizate din comunitate;
atragerea de resurse financiare externe şi folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Direcției
de Asistență Socială a Municipiului Galaţi;
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale şi participarea la monitorizarea, evaluarea şi
controlul serviciilor sociale;
perfecţionarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecţionare, seminarii şi
conferinţe în domeniul social organizate pe plan local, naţional sau european, în vederea
îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate.

•

•
•
•
•
•
•

Art.11. Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind:
a) administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială,
b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale
Art. 12. (1) Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a
reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.
(2) Cererea este formularul tipizat care conţine date privind componenţa familiei, veniturile realizate de
membrii acesteia, bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi profesională a acestora,
precum şi informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care aceştia se află.
(3) Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa familiei,
veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de orice alte documente
privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.
Art.13. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.11 lit. a), Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Galaţi:
•

asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a
cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
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 acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru
aprobare;
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;
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;
realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă
socială;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.14. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.11 lit. b), Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Galaţi:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o
perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi
răspunde de aplicarea acesteia;
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor
reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare şi le propune
spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile
de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici
şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială
de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
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i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul
anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile
sociale şi serviciile sociale disponibile;
furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege,
fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali;
evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor
categorii de beneficiari;
sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi
autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.15. (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul
general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de
realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe
informaţii colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 14 lit. d), h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin contractarea unor servicii de
specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
• caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale;
• nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
• indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă
la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
• tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi
estimarea numărului de beneficiari;
• tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia
alegerii acestora.
Art.16. (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 14 lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea
proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date
detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse
pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri
publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de
finanţare.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), planificarea activităţilor
de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii
performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.
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(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul
şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale,
financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de
implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile, şi cu
respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare,
inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista
serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia îl transmite
spre consultare consiliului judeţean.
(6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes
intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune
se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.
Art.17. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor
sociale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi are următoarele obligaţii principale:
•
•
•

•
•

asigurarea informării comunităţii;
transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de
dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data
aprobării acestora;
transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel
judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii
sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi
evaluare a serviciilor sociale;
organizarea de sesiuni de consultări 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;
comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv,
neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu
atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în
condiţiile legii.

Art.18. În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Galaţi, realizează următoarele:
•
•
•
•

solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale
ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare,
reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
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 socială;
elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă
socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are
dreptul;
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•
•
•
•

realizează diagnoza socială la nivelul grupului,comunităţii şi elaborează planul de servicii
comunitare;
acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie
în planul de acţiune;
recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii
sociale;
acordă direct sau prin centrele coordonate serviciile sociale pentru care deţine licenţa de
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

Art.19 . (1) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi are drept scop acordarea de servicii
sociale, destinate:
a) COPIILOR - beneficiază de servicii tip centre de zi sau centre rezidenţiale, servicii de recuperare, sprijin
financiar acordat prin venitul minim garantat, alocaţii pentru susţinerea familiei, stimulent educaţional, hrană
caldă prin cantină şi servicii de prevenire a abandonului şcolar;
b) FAMILIILOR ÎN DIFICULTATE CU VENITURI MICI - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenţă (ajutoare
de urgenţă pentru deces, datorii la întreţinere, medicamente sau transport pentru intervenţii medicale,
tichete sociale), stimulent educaţional sub formă de tichet social, hrană caldă prin Cantina de ajutor social,
servicii de informare şi consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale;
c) VÂRSTNICILOR - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenţă (medicamente, ajutor pentru acoperirea
datoriilor la întreţinere, tichete sociale), în funcţie de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora
beneficiind, după caz, de hrană caldă, cazare temporară, supraveghere, servicii de recuperare prin
kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spălătorie, călcătorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv
socializare şi întâlniri de grup. De asemenea, vârstnicii pot beneficia de servicii de îngrijire acordate la
domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele în relaţia cu terţii, şi le sunt acordate
servicii de informare, consiliere şi sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale;
d) PERSOANELELOR CU HANDICAP - în funcţie de gradul de handicap, beneficiază de indemnizaţie de
însoţitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulţi, servicii specifice
centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare
şi consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale;
e) PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST ŞI TINERILOR ÎN SITUAŢII DE RISC – pot avea acces la beneficii
de asistenţă socială, servicii de cazare temporară în regim de urgenţă, cazare temporară în centre
rezidenţiale, servicii de informare, consiliere socială, psihologică, servicii de sprijin pentru reintegrarea
socială şi servicii de dobândire a unor abilităţi de autogospodărire, servicii de sprijin pentru dobândirea de
drepturi şi servicii sociale.
f) BOLNAVILOR CRONICI SOMATICI asistaţi în centrele medico-sociale rezidenţiale - beneficiază de
îngrijire, supraveghere, asistenţă medicală, servicii de recuperare, socializare, ergoterapie şi alte categorii
de servicii în sistem rezidenţial, pe perioadă nedeterminată.
g) PERSOANELELOR AFECTATE DE VIOLENŢA DOMESTICĂ pot beneficia de servicii specializate prin
centre cu servicii rezidenţiale tip adăpost temporar pentru victime ale violenţei domestice, de servicii de
consiliere socială, juridică, psihologică.
(2) Complementar acordării serviciilor prevăzute la art.19 alin.(1) lit. (a, în domeniul protecţiei
copilului, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi:
•
•

monitorizează şi analizează situaţia copiilor precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor;
realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
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•
•
•
•
•
•

consiliază şi informează familiile cu copii în întreţinere, asupra drepturilor şi obligaţiilor familiei,
asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii, beneficii şi urmăreşte
modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate;
monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea
datelor şi informaţiilor relevante;
iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale pentru persoana cu handicap, în colaborare sau în
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

(3) Complementar acordării serviciilor prevăzute la art.19 alin.(1) lit. (d, în domeniul protecţiei
persoanei cu handicap, Direcţia de Asistență Socială a Municipiului Galaţi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea
datelor şi informaţiilor relevante;
identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi;
iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale pentru persoana cu handicap, în colaborare sau în
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
asigură instruirea, în problematica specifică persoanei cu handicap, a personalului, inclusiv a
asistenţilor personali;
încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest
domeniu.

CAPITOLUL 2
MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA

Art. 20. (1) Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi :

Director executiv cu următoarea structură subordonată:
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A. Serviciul Public de Asistență Socială cu compartimentele din subordine:
o
o
o
o
o
o
o

Compartiment Venit Minim Garantat și Alocaţii de Susţinere a Familiei;
Compartiment Indemnizaţii, Alocaţii Copii și Stimulente Educaţionale;
Compartiment Ajutoare de Urgenţă;
Compartiment Monitorizare și Consiliere Socială;
Compartimentul Pentru Protecţia și Promovarea Drepturilor Copilului
Compartiment minoritati
Compartiment centru sprijin social cominitati de romi

B. Serviciul Ajutoare Încălzire
C. Birou Resurse Umane și Salarizare cu compartimentul din subordine:
o Compartiment Monitorizare
Indemnizații Lunare;

Asistenți

Personali,

Evidență

și

Plată

D. Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ cu compartimentele din subordine:
o Compartiment Buget;
o Compartiment Financiar și Contabilitate;
o Compartiment Patrimoniu şiAdministrativ;
E.Birou Relații cu Unitățile de Asistență Socială și ONG.
F. Compartiment Registratură, Relații cu Publicul şi Informatică
G.Compartiment juridic
H.Compartiment Achizitii Publice
(2) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi asigură și coordonarea metodologică a
furnizorilor de servicii sociale de drept public și a furnizorilor de servicii sociale de drept privat care
beneficiaza de subventionare sau finantare din bugetul municipiului Galati:
Furnizori de servicii sociale de drept public
•
•
•
•

Cantina de Ajutor Social;
Căminul pentru persoane vârstnice ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt ”;
Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sf Spiridon”;
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi;
• Centrul Altzheimer;
• Agenţia pentru servicii Sociale Comunitare ,,Alternativa” cu serviciile subordonate
acesteia:
• Centrul de zi copii cu dizabilităţi;
• Centrul de zi ,,Prietenii Școlii ”;
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Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru persoane vârstnice
Galați:
• Îngrijire la domiciliu vârstnici;
• Centrul de zi vârstnici;
• Centrul Multifuncţional de Recuperare ,,Kids ”;
• Centrul de zi pentru Copii cu Autism;
Centrul Medico Social Pechea;
Centrul de Locuinţe şi Sprijin Tineri - ZIMBRU 1;
Centrul multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc - ZIMBRU 2;
Centrul de Ingrijire si Asistență Medico-Socială;
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale pentru Tineri Galaţi;
• Centrul de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost;
•

•
•
•
•
•

Art. 21. (1) Primarul coordonează activitatea Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi.
(2) Primarul poate delega prin dispoziţie unele atribuţii, conform legii, unuia dintre viceprimari.
(3) Primarul aprobă fişa postului pentru directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi.
Art. 22. (1) Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este asigurată de
Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi – subordonat Consiliului
local al municipiului Galaţi, respectiv primarului si Colegiul Director.
(2) Directorul executiv asigură conducerea executivă a Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
(3) Directorul executiv reprezintă Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi, în relaţiile
cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi
în justiţie.
(4) Funcţia de director executiv se ocupă în condiţiile legii.
(5) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel
puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele
domenii de licenţă:
• asistenţă socială sau sociologie;
• psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
• drept;
• ştiinţe administrative;
• sănătate;
• economie sau management, finanţe, contabilitate.
(6) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director
şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele
prevăzute la alin. (5) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
(7) Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează de către A.N.F.P. în condiţiile
H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a
consiliului local.
(9) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei
se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.
(10) În absenţa directorului executiv atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre şefii de
serviciu, desemnat prin decizie a directorului executiv.
(11) Directorul executive are calitatea de funcţionar public.
(12) Colegiului director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este compus
din secretarul Municipiului Galaţi, directorul executiv al direcţiei, şeful serviciului public de asistenţă socială,
şeful serviciului de ajutoare încălzire, şeful serviciului financiar, contabilitate şi administrativ, 2 şefi ai
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compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile
educaţie, spaţiu locativ, precum şi 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali.
(13) Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a consiliului local.
(14) Preşedintele colegiului director este secretarul Municipiului Galaţi. În situaţia în care
preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul
executiv al Direcţiei.
Art. 23. (1) Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi îi revin
următoarele atribuţii:
• asigură conducerea executivă a direcției şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin;
• în exercitarea atribuţiilor sale emite decizii;
• reprezintă direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din
ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
• îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
- exercită atribuţiile ce revin direcţiei în calitate de persoană juridică;
- exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului propriu al direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului local;
- elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale, al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului
director;
- elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a
activităţii, pe care le prezintă spre avizare colegiului director;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul direcţiei, potrivit legii;
- elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al direcţiei, având
avizul consultativ al colegiului director;
- controlează activitatea personalului din cadrul direcţiei;
- stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor;
organizeaza plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul
Acesteia in alte institutii specializate;
- colaboreaza cu institutiile publice de decontrate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de
Programe de asistenta sociala de interes local;
- răspunde de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din
subordine în raporturile cu beneficiarii;
- întocmeşte fişele posturilor şi rapoartele de evaluare ale sefilor de servicii/birouri;
- aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;
Art.24 (1) Organizarea și funcționarea Colegiului director:
•
•
•

Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv,
precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv.
Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul municipiului Galaţi şi alţi
consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.
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(2) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
•
•
•
•
•
•
•

Analizează activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi şi propune directorului
executiv al direcţiei măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;
Avizează proiectul bugetului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi şi contul
de încheiere a exerciţiului bugetar; avizul este consultativ;
Avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune,
precum şi rapoartele de activitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi, avizul este
consultativ;
Propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi, precum şi rectificarea bugetului,
în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
Propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei
componente privind serviciile sociale;
Întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi
premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul local, în condiţiile legii.
Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local.

Art. 25. Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi acţionează permanent în
vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, decrete, hotărâri,
ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.
Art. 26. În problemele de specialitate, direcția promovează proiecte de hotărâri, pe care le prezintă spre
aprobare Consiliului Local al municipiului Galaţi.
Art. 27. Legătura dintre Consiliul local al municipiului Galaţi şi Direcția de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi se face prin primar şi conducerea direcției.
Art. 28. Angajarea salariaţilor se face in condiţiile legii, în limita posturilor din organigrama aprobată de
Consiliul local al municipiului Galaţi.
Art. 29. Numărul şi structura de personal se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului
Galaţi, la propunerea conducerii Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi și a Primarului.
Art. 30. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi poate fi înfiinţată, restructurată, desfiinţată
prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Galaţi, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Art. 31. Personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este alcătuit din funcţionari
publici numiţi în funcţii publice prin decizia directorului executiv şi din personal contractual angajat în
condiţiile legii.
Art. 32. Atribuţiile personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi sunt
stabilite prin fişa postului şi prin decizii ale directorului executiv. Şeful ierarhic superior stabileşte pentru
personalul din subordine atribuţiile de serviciu, în funcţie de specificul postului şi de modificările ce intervin
în domeniul de activitate - în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar conducerea instituţiei le aprobă.
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Art. 33. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea funcţionarilor publici sunt prevăzute în Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 34. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea personalului contractual sunt prevăzute în Legea nr.53/2003
– Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..
Art. 35. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru
personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi se stabilesc prin Regulamentul
intern aprobat de către conducere, în baza actelor normative în vigoare.
Art. 36. Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru personalul din cadrul instituţiei se aprobă de
către directorul executiv.
Art. 37. Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru directorul executiv se aprobă de către Primarul
municipiului Galaţi.
Art. 38. Patrimoniul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este format din bunurile mobile
şi imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Municipiului Galaţi, necesare desfăşurării în bune
condiţiuni a activităţii.
Art. 39.
(1) Finanţarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi se asigură din bugetul local.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local şi bugetul
de stat potrivit legii.
(3) Bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi se aprobă de Consiliul local al
municipiului Galaţi.
(4) Primarul Municipiului Galati este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din
bugetul local al Municipiului Galati directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Galati, care are calitatea de
ordonator tertiar de credite.

Art. 40. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi exercită funcţia de
ordonator terțiar de credite (cf. art.22 alin (3) din Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare);
Art.41. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmeşte situaţiile financiare care se depun la
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galaţi.
Art.42. Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi se încasează,
administrează, utilizează şi contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. 43. Execuţia de casă a bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi se ţine de
către Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ din cadrul direcției, pentru serviciile funcţionale.
Art. 44. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către
ordonatorul terțiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern,
care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia
acestora.
Art. 45. Atribuţiile şi competenţele specifice fiecărui serviciu /birou / compartiment / sunt următoarele:
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Serviciul Public de Asistență Socială
Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele
singure şi familiile aflate în dificultate. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea
de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătăţirea calităţii vieţii
acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare sociala, care nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
Servicii: evaluarea nevoilor, informare si consiliere asupra beneficiilor de asistenta sociala ce pot fi
acordate, asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a acestora, intocmirea documentatiei
pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutor pentru plata cheltuielilor cu
inmormantarea (conform prevederilor Legii nr. 416/2001), ajutorul de deces, ajutor pentru plata
cheltuielilor cu intretinerea, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, etc, ajutoare de
urgenta – tichete sociale, alocatia de sustinere, stimulent educational, indemnizatia crestere copil.
De asemenea serviciul acorda: servicii de consiliere sociala si educationala a parintilor, protecţia si
promovarea drepturilor copilului, monitorizare si planuri de interventie pentru familii cu multi copii si
varstnici in dificultate, persoane aflate in situatie de risc, depistarea precoce a situaţiilor de risc,
prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie, programe în vederea
reintegrării sociale a persoanelor cu oportunitati reduse, implementarea unor programe de prevenire
a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

a) Compartiment Venit Minim Garantat și Alocaţii pentru Susţinerea Familiei
Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentului privind:
Venitul minim garantat:
• asigură informarea şi consilierea în probleme sociale a oricărei persoane care se adresează
compartimentului;
• asigură asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesare dosarelor de ajutor social
conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• primeşte, verifica, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea ajutorului social;
• răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
• verifică solicitanţii de ajutor social în sistemul informatic PatrimVen cu privire la conturile bancare,
cuantumul veniturilor lunare/anuale realizate;
• efectuează anchete sociale utilizând şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială,
socială sau civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social şi formulează propuneri;
• întocmește dispozițiile privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea sau respingerea
dreptului la ajutorul social;
• întocmește fișele de calcul pentru plata dreptului la ajutor social;
• comunică beneficiarilor dispozițiile privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea sau
respingerea dreptului la ajutorul social;
• transmite raportul statistic, fișele de calcul, borderourilor însoțite de cererile titularilor în copie și
dispozițiile privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea dreptului la ajutor social
către AJPIS în termenul legal;
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• întocmeşte raportul de specialitate şi documentaţia necesară în vederea elaborării proiectului de
hotărâre privind Planul Anual de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele
beneficiare de venit minim garantat şi Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului;
• formulează răspunsuri la cererile cetăţenilor, instituţiilor şi le comunică în termenele legale, pentru
probleme de ajutor social;
• eliberează adeverinţe la cererea solicitantului dacă beneficiază sau nu de ajutor social, după verificarea
în baza de date a serviciului;
• identifică persoanele apte de muncă, marginalizate social şi colaboreaza cu AJOFM în vederea
reinserţiei profesionale;
• colaboreză cu alte organe şi instituţii relevante în finalizarea anchetei sociale: Poliţie, AJPS, Casa
Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări de Sănătate, D.G.A.S.P.C.,
servicii de asistenţă socială din alte localităţi;
• consultă şi analizează, împreună cu alţi specialişti, materiale, documente şi legi asupra cerinţelor
actuale din domeniul de activitate;
• elaborează studii de specialitate, analize statistice şi situaţii centralizate cu beneficiarii ajutorului social;
• răspunde de arhivarea cererilor şi a tuturor actelor cu privire la ajutorul social;
• formulează răspunsuri la fișele de audiență, cererile cetățenilor, instituțiilor și le comunică în termenele
legale.

Alocaţia pentru Susţinerea Familiei
• asigură asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesare dosarelor de alocaţiei pentru
susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
• primeşte, verifica, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei;
• răspunde de punerea în aplicare prevederile Legii 277/2010 privind acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
• verifică solicitanţii de alocație pentru susținerea familiei în sistemul informatic PatrimVen cu privire la
conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale realizate;
• efectuează anchete sociale utilizând şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială,
socială sau civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de alocaţie pentru susţinerea familiei şi
formulează propuneri;
• întocmește dispozițiile privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea sau
respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei;
• comunică beneficiarilor dispozițiile privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea sau
respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei;
• transmite borderourilor însoțite de cererile titularilor în copie și dispozițiile privind stabilirea,
modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei către
AJPIS în termenul legal ;
• formulează răspunsuri la cererile cetăţenilor, instituţiilor şi le comunică în termenele legale, pentru
probleme de alocație pentru susținerea familiei;
• eliberează adeverinţe la cererea solicitantului dacă beneficiază sau nu de alocaţie pentru susţinerea
familiei, după verificarea în baza de date a serviciului;
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•
•
•
•
•

colaboreză cu alte organe şi instituţii relevante în finalizarea anchetei sociale: Poliţie, AJPS, Casa
Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări de Sănătate,
D.G.A.S.P.C., servicii de asistenţă socială din alte localităţi;
consultă şi analizează, împreună cu alţi specialişti, materiale, documente şi legi asupra cerinţelor
actuale din domeniul de activitate;
elaborează studii de specialitate, analize statistice şi situaţii centralizate cu beneficiarii alocaţiei pentru
susţinerea familiei;
răspunde de arhivarea cererilor şi a tuturor actelor cu privire la alocația pentru susținerea familiei;
formulează răspunsuri la fișele de audiență, cererile cetățenilor, instituțiilor și le comunică în termenele
legale.

b) Compartiment Indemnizaţii, Alocaţii Copii și Stimulente Educaţionale

Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentului:
(1) Atribuţii legate de acordarea alocaţiei de stat pentru copii
•
•
•
•

asigură asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesare dosarelor de alocaţiei de
stat conform prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările şi
completările ulterioare;
primeşte, verifică, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea alocaţiei de stat
pentru copii;
răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru
copii, cu modificările şi completările ulterioare;
înainteaza către AJPIS dosarele pe bază de borderou.
(2) Atribuţii legate de acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului

•

•
•
•

asigură asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesare dosarelor de acordarea
indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului conform prevederilor OUG nr.111/2010,
cu modificarile si completările ulterioare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copilului;
primeşte, verifică, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea
indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului;
răspunde de punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, cu modificările și completările
ulterioare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
înaintează către AJPIS dosarele pe bază de borderou.

(3) Atribuţii legate de acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichet social
•
•

verifică corectitudinea documentaţiei pentru acordarea stimulentului educaţional în conformitate cu
prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
primeşte, verifică, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea stimulentului
educaţional;
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•
•
•
•
•

răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare;
analizează situaţia absenţelor transmisă lunar de conducătorii unităţilor de învăţământ pentru
beneficiarii de stimulent educaţional;
întocmeşte dispoziţiile privind stabilirea, modificarea, încetarea sau respingerea dreptului la
stimulentul educaţional;
întocmeşte borderourile, statul de plată privind acordarea stimulentului educaţional;
răspunde de arhivarea cererilor şi a tuturor actelor cu privire la ajutorul social/alocația pentru
susținerea familiei.

c) Compartiment Ajutoare de Urgenţă
Atribuţii legate de acordarea ajutoarelor de urgenţă:

• identifică, evaluează şi acordă sprijin financiar familiilor aflate în dificultate;
• asigură asistenţă persoanelor pentru întocmirea documentaţiei necesare dosarelor de acordare a
•
•
•
•
•
•
•
•

unui ajutor de urgență, conform prevederilor HCL nr.163/2011 privind acordarea ajutoarelor de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
primeşte, verifică, înregistrează şi certifică originalitatea actelor pentru acordarea ajutorului de
urgenţă;
răspunde de punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.163/2011 privind acordarea ajutoarelor de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
efectuează anchete sociale utilizând şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia
materială, socială sau civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor de urgență şi
formulează propuneri;
întocmeşte dispoziţiile, statele de plată, situaţii centralizatoare privind acordarea ajutoarelor de
urgenţă;
formulează răspunsuri la cererile cetăţenilor, instituţiilor şi le comunică în termenele legale;
actualizează permanent baza de date cu beneficiarii de ajutoarelor de urgenţă;
verifică solicitanţii ajutorului de urgență în sistemul informatic PatrimVen cu privire la conturile
bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale realizate;
formulează răspunsuri la fișele de audiență, cererile cetățenilor, instituțiilor și le comunică în
termenele legale.

d) Compartiment Monitorizare și Consiliere Socială

Atribuţii compartiment:

• monitorizează şi asigură în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, consilierea pentru restabilirea şi menţinerea relaţiilor
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

personale ale copilului cu ambii părinţi, întocmeşte raportul de monitorizare care conţine o serie de
măsuri pentru îmbunătăţirea relaţiei personale dintre copil şi părintele la care locuieşte;
monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiu, respectarea şi realizarea drepturilor lor,
asigură centralizarea şi sistematizarea acestor date şi informaţii ;
monitorizează şi evaluează situaţia copiilor pentru care au fost stabilite măsuri speciale de
protecţie;
identifică şi monitorizează cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;
urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în
străinătate;
organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi
îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor
desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi
mai mare de un an;
organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de
creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea
copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;
facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ
pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;
încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele didactice
să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit
scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;
sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor
metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.
monitorizează menţinerea relaţiilor personale a copiilor cu părintele la care nu locuieşte în mod
statornic;
la încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, are obligaţia de
a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi
îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest scop, acestea întocmesc rapoarte lunare pe o
perioadă de minimum 6 luni;
recomandă consilierea psihologică a unuia dintre părinţi sau a ambilor, precum şi o serie de măsuri
pentru îmbunătăţirea relaţiei personale dintre copil şi părintele la care nu locuieşte;
formulează răspunsuri la fișele de audiență, cererile cetățenilor, instituțiilor și le comunică în
termenele legale.

e) Compartimentul Pentru Protecţia și Promovarea Drepturilor Copilului
Atribuţii legate de protecţia şi promovarea drepturilor copilului:
•
•
•
•

identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere;
asigură informarea şi consilierea familiilor cu copii în intreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor
speciale etc. ;
evaluează situaţia socio-economică a familiei, identifică nevoile şi resursele acesteia;
întocmeşte planul de servicii în scopul prevenirii separării copilului de familie;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi
droguri, precum şi comportament delicvent;
identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de
protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse ;
realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului ;
acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii
acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului ;
asigură măsurile necesare pentru protecţia copilului, în regim de urgenţă ;
organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial, identifică şi acordă sprijin
familiilor substitutive ;
eliberează dovezi pentru persoanele care pleacă la muncă în străinătate şi au în întreţinere copii
minori;
colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar
în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor
pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
colaborează cu ONG-urile acreditate în domeniul protecţiei copilului şi familiei;
sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului ori mamei şi copilului evaluând
modul în care sunt respectate drepturile acestora;
asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce
îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
efectuează anchete sociale privind abandonul școlar, acordarea sprijinului financiar în cadrul
Programului național de protecție socială ,,Bani de liceu”, acordarea burselor de ajutor social,
utilizând şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia materială, socială sau civilă a
persoanelor din gospodăria beneficiarului şi formulează propuneri.
sprijină familiile cu copii în întreținere pentru obținerea documentaţiei necesare acordarii prestaţiilor
sociale;
vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc
modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate;
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; urmăresc
punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la
prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local.

f) Compartiment minorităţi
Atribuţiile compartimentului:
•

identifică şi îndrumă cazurile sociale de minorități pentru a beneficia de serviciile sociale oferite de
municipalitate (ajutor social, alocaţie de susţinere a familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei, masă
la cantina de ajutor social);
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efectuează anchete sociale, utilizand şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia
materială, socială sau civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului;
• elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau
combaterea situaţiilor de risc social;
• organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură consultanţă de specialitate în
domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul
persoanelor la aceste drepturi;

•

g) Compartiment centru sprijin social comunitati de romi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desfăşoara activităţi destinate populaţiei de etnie romă din municipiul Galaţi în vederea aplicării la
nivel local a Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor acţionând pe patru direcţii
prioritare: educaţie, sănătate, locuinţe sociale şi locuri de muncă;
colaborează cu organizaţiile non-guvernamentale de romi din municipiul Galaţi;
realizează parteneriate, dezbateri, întâlniri, între instituţiile abilitate şi responsabile cu rezolvarea
problemelor romilor;
consiliează populaţia romă privind serviciile de sănătate, educaţie, locuinţe sociale şi locuri de
muncă;
colaboreaza cu instituţiile abilitate în acordarea serviciilor de sănătate, educaţie, locuinţe sociale şi
locuri de muncă;
identifică şi îndrumă cazurile sociale de etnie romă pentru a beneficia de serviciile sociale oferite
de municipalitate (ajutor social, alocaţie de susţinere a familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei,
masă la cantina de ajutor social);
identifică cu ajutorul organizaţiilor de romi cazurile persoanelor fără acte de identitate şi asistarea
acestora în vederea întocmirii de acte de identitate;
organizează activităţi de socializare, incluziune socială şi petrecere a timpului liber pentru copiii de
etnie romă;
elaborează şi implementează proiectele destinate etniei rome;

Serviciul Ajutoare Încălzire
Atribuţiile serviciului de ajutoare pentru încălzire :
•

•
•
•
•

primeste, verifica, certifică originalitatea actelor şi prelucreaza solicitările privind acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru toate tipurile de combustibili (energie termică, gaze
naturale, energie electrică, combustibili solizi și petrolieri) și alte ajutoare reglementate conform
legislației în vigoare și/sau aprobate prin hotărârile Consilului Local;
întocmeşte raportul de specialitate şi documentaţia necesară în vederea elaborării proiectelor de
hotărâre privind ajutoarele acordate pentru situatiile deosebite stabilite prin hotarare a consiliului
local ;
verifică solicitanţii de ajutoare pentru incalzirea locuinteil în sistemul informatic PatrimVen cu privire
la conturile bancare, cuantumul veniturilor lunare/anuale ale acestora;
întocmeşte dispoziţiile de admitere/respingere a dreptului la ajutor financiar pentru achiziţionarea
unui sistem de încălzire şi apă caldă, alternativ sistemului centralizat de termoficare;
întocmeşte borderourile de plată pentru toate tipurile de combustibili;
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

organizează fluxul şi circuitului documentelor, întocmirea, gestionarea şi verificarea documentele
de evidenţă a corespondenţei;
asigură activitatea de relaţii cu publicul şi colaborarea cu asociaţiile de proprietari din municipiul
Galaţi, în vederea primirii şi prelucrării solicitărilor privind acordarea ajutoarelor de căldură în
termenele impuse de lege;
analizează şi verifică modul de respectare a condiţiilor de acordare a ajutoarelor de încălzire, a
termenelor legale, de generare a documentelor specifice (dispoziţii, situaţii centralizatoare, situaţii
statistice, mandate poştale);
întreţine relaţii de comunicare şi colaborare cu celelalte compartimente din cadrul direcției, pentru
bunul mers al activităţii serviciului;
colaborarează cu furnizorii de servicii (S.C. Calorgal S.A Galati, ENGIE Galaţi, SC Furnizare
Electrica SA, Enel Energie Muntenia SA, Poșta Română şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Galaţi în vederea transmiterii situaţiilor centralizatoare potrivit Normelor
Metodologice de Aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece;
întocmeşte planurile de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii şi creşterea eficienţei în procesul de
primire, prelucrare şi rezolvare a dosarelor de solicitare a ajutoarelor de căldură;
formulează răspunsuri la fişele de audienţă;
întocmeşte situaţii statistice cu beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru toate tipurile
de combustibili (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri) şi
alte ajutoare reglementate conform legislaţiei în vigoare şi/sau aprobate prin hotărârile Consilului
Local;
îndosariază și arhivează actele pe categorii de documente;

Biroul Resurse Umane și Salarizare
Obiectiv - asigurarea organizării, conducerii și gestionarea resurselor umane respectiv
slalarizarea. Totodată, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanţă cu
prevederile legale în vigoare.

(1) Atribuţii privind Salarizarea personalului:
•
•
•
•
•
•
•

Asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenţă, prin concurs conform
prevederilor legale;
Asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice
şi a postului contractual vacant, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea
în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;
Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi
dosarele personale ale personalului contractual.
Avizează cererile de concediu ale salariaţiilor şi ţine evidenţa acestora;
Solicită şi centralizează fişele de post şi ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform
prevederilor legale;
Se asigură şi răspunde de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad,
gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa
funcţionarilor publici și a personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare;
Solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese ale funcţionarilor publici precum şi
ale personalului contractual, în condiţiile legii;
Întocmeşte actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor
drepturilor prevăzute de legislaţie privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul
din cadrul instituţiei;
Întocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza raportului
Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de directorul executiv şi/sau a referatului şefilor
ierarhici ai angajaţilor în ceea ce priveşte mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea
prevederilor legale;
Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor
publici;
Verifică foia colectivă de prezenţă;
Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii
acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile
salariale lunare sau noi angajări;
Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei, în baza centralizării datelor din pontaje,
cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale;
Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
Întocmeşte şi predă urmatoarele declaratii:Declarația 112 , Declaraţia 100 și Declarația M500, etc.;
Eliberează adeverinţele solicitate de către salariaţii instituţiei;
Întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria
Municipiului Galaţi;
Întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară declaraţiile privind structura şi
cheltuielile de personal ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, conform declaraţiei
112;
Întocmeşte şi transmite lunar la administraţia financiară situaţia privind impozitul aferent drepturilor
salariale plătite, conform declaraţiei 205;
Completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale
suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
Administrează resursele financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
Planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii/beneficii sociale;
Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78
/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
Coordoneaza activitatea de practică a studentilor;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

( 2) Atribuţii privind Evidența și Plată Indemnizațieii Lunare
•
•

Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordarea indemnizațiilor lunare, 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 deciziile de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a
indemnizațiilor lunare;
24

Întocmeşte statele de plată pentru asistenții personali, în baza centralizării datelor din pontaje,
cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
• Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale ale asistenților
personali;
• Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
• Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind, numărul de angajaţi,
drepturile salariale lunare ale asistenților personali etc.;
• Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa
asistenților personali, conform legislaţiei în vigoare;
• Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
• Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz;
• Întocmeşte lunar centralizatorul de salarii;
• Întocmeşte lunar statele de plată pentru asistenţii personali;
• Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest
domeniu.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
•

(3) Atribuţii Compartiment Monitorizare Asistenți Personali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflati în propria administrare, precum
şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi
informaţiilor relevante;
Efectuează anchete sociale, utilizand şi informaţii de la alte persoane care cunosc situaţia
materială, socială sau civilă a asistentului personal;
Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap, familia acesteia;
Întocmeşte, prelucrează, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
Încheie contracte individuale de muncă, actele adiţionale şi asigură formarea continuă de asistenţi
personali;
Întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor
individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru
asistenții personali;
Comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit
legii;
Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite la
indemnizațiile lunare;
Prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind asistentii personali si beneficiarii de
indemnizații lunare și le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului,
precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
Monitorizează indemnizațiile lunare aflate în propria administrare;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ
Misiune: gestionarea eficienta a bugetului Directiei
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Atribuţii Compartiment Buget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizează necesităţile financiare pentru funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Galaţi şi prezintă propuneri directorului executiv pentru întocmirea bugetului instituţiei;
Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență
socială;
Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul
anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;
Elaborează contul de încheiere a exercițiului bugetar;
Emiterea, verificarea şi evidenţa formularelor: ,,Propunere de angajare a cheltuielilor”,
“Angajament bugetar” şi “Ordonanţare de plată” în vederea efectuării plăţii cheltuielilor bugetare;
Organizează si conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale ;
Desfăşoară execuţia bugetară şi ţine la zi plăţile pe articole, alineate şi întocmeşte situaţii
informative privind execuţia bugetară;
Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug:
completarea și depunerea bugetului individual al instituției, înregistrarea angajamentelor legale și
bugetare ;
Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor şi veniturilor
bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, centralizează toate datele
aferente acestora;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Atribuţii Compartiment Financiar și Contabilitate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
întocmeşte rapoartele de specialitate şi documentaţia necesară în vederea elaborării proiectelor de
hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituţiei;
urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi întocmeşte propunerile de rectificare a
bugetului, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre ;
întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale respectând regulile de întocmire şi
termenele de depunere ;
organizează inventarierea elementelor de activ/pasiv și participă la valorificarea rezultatelor
acesteia;
asigură exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;
exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare FOREXEBUG;
organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu OMFP
1792/2002;
urmăreşte asigurarea şi repartizarea resurselor financiare pentru funcţionarea serviciilor de
asistenţă socială şi plata drepturilor beneficiarilor,
efectuează operaţiuni de contabilitate care stau la baza plăţii drepturilor băneşti şi facilităţilor
financiare acordate persoanelor în nevoie socială;
transmite contul de execuţie lunar şi bilanţul contabil trimestrial la Direcţia Economică a Consiliului
Local Galaţi, la termenele fixate de aceasta;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

colaborează cu Direcţia Economică a Consiliului Local Galaţi pentru soluţionarea problemelor
financiare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
urmăreşte efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale şi de investiţii, ajutoare
sociale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
justifică în faţa organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;
urmăreşte şi verifică garanţiile gestionare, materiale;
întocmeşte actele adiţionale pentru majorarea garanţiilor gestionare, materiale ori de câte ori este
necesar;
analizează şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică;
propune directorului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi comisiile de inventariere a
patrimoniului la sfârşitul anului sau pentru inventarieri parţiale;
contrasemnează toate documentele Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi în domeniul
economico-financiar care ies din unitate;
contrasemnează toate contractele care angajează financiar instituţia;
colaborează cu Municipiul Galaţi, ANFP, Trezorerie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice,
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi
Protecţia Copilului şi cu orice alte unităţi cu care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi
intră în contact, ce au legătură directă cu atribuţiile de natură economică;
ridică şi depune documentele pentru decontare bancară;
înregistrează în aplicaţia FOREXEBUG angajamentele legale;
întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, diverse, salarii)
introduce în evidenţă notele contabile, întocmeşte balanţa de verificare;
verifică şi analizează lunar balanţa de verificare, atât cea sintetică cât şi soldurile conturilor
debitori, creditori, furnizori;
furnizează datele necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare cât
şi a altor raportări statistice; înregistrează mijloacele fixe cât şi obiectele de inventar în registrele de
inventar şi completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
întocmeşte ordine de plată;

înregistrează operaţiuni contabile în fişele de cont analitice şi sintetice;
operează în evidenţe toate înregistrările contabile efectuate;
urmăreşte lichidarea avansurilor spre decontare, debitorii de cote de întreţinere, chirii, convorbiri
telefonice etc, stabileşte penalităţi de întârziere pentru timpul depăşit conform legislaţiei în vigoare
şi virarea acestora la buget;
înregistrează valoric şi cantitativ în contabilitate mijloacele fixe şi obiectele de inventar
achiziţionate;
întocmeşte transferurile şi consumul lunar al materialelor, obiectelor de inventar, benzina şi
motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;
verifică lunar soldurile tuturor conturilor din balanţa de verificare;
certifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;
exercită controlul financiar preventiv conform deciziei directorului executiv;
păstrează confidenţialitatea datelor din cadrul biroului;
răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la
arhiva instituţiei;
îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducere.

Compartiment Patrimoniu ,Administrativ
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Atribuţii din punct de vedere administrativ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

derulează planul de aprovizionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, privind
aprovizionarea curentă cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar gospodăreşti, etc);
asigură gestionarea (achiziţionare, depozitare şi distribuire) materialelor consumabile prin magazia
de materiale;
întocmeşte şi ţine la zi în registrul mijloacelor fixe, evidenţa bunurilor administrate de Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
întocmeşte fişele de magazie şi cele de inventar;
asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de igienizare şi deservire generală a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
ţine evidenţa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul Direcţiei
de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor, conform
legislaţiei în vigoare;
face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;
participă la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Galaţi;
urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizare, etc. şi toate lucrările de orice
natură ce se efectuează de terţi;
îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială
a Municipiului Galaţi;
face propuneri de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor;
urmăreşte clasificarea, ordonarea şi inventarierea arhivei de către compartimente pe părţi
structurale, probleme şi termene de păstrare;
urmăreşte întocmirea corectă a inventarelor care însoţesc arhiva de predare;
Ia primirea arhivei în depozit o verifică, o confrunta cu inventarul, o îndosariază, întocmeşte fişe şi
o aranjează în rafturi;
întocmeşte listele de selecţionare pentru materialele din arhivă a căror termene de păstrare au
expirat şi Ie prezintă comisiei pentru discutare şi avizare;
scoate şi predă la unităţile indicate arhiva scoasă din evidenţă aprobată de către Arhivele Statului;
rezolva cererile cetăţenilor privind eliberarea de copii după actele existente în arhivă;
păstrează confidenţialitatea datelor din serviciu;
răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la arhiva
instituţiei;
asigură curăţenia în incinta sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi şi
respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor de pază, de securitate şi sănătate în muncă ,
de prevenire și stingere a incendiilor; întreținerea spaţiilor verzi și deszăpezirea la sediul instituţiei;
efectuează reparaţiile şi remediază defecţiunile care ar putea influenţa buna desfăşurare a
activităţilor de orice fel din cadrul instituției ;
monitorizează funcționarea tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente
consumabile și acordarea service-ului în timp util;
asigură modernizarea / achiziționarea echipamentelor tehnice de calcul ( tablete, laptopuri) pentru
realizarea de sondaje și anchete sociale pe teren pentru evaluarea nevoilor sociale ale comunității
locale și pentru depistarea precoce a cazurilor de risc sau a altor situații de necesitate în care se
pot afla membrii comunității locale;
creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale
persoanelor cu handicap.
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Atribuţii din punct de vedere al patrimoniului:
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•
•
•
•
•

asigură evidenţa patrimoniului din domeniului public şi privat al Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi: a activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor ;
asigură administrarea imobilelor aflate în patrimoniul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Galaţi;
asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau ale Primarului
pentru ținerea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al
municipiului;
realizează inventarierea anuală a bunurilor mobile şi imobile din proprietatea Direcţiei;
întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local
referitoare la activitățile specifice compartimentului;

Biroul Relații cu Institutiile de Asistență Socială și ONG
Obiectiv : crearea conditiilor necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale si asigurarea relatiilor cu
institutiile de asistenta sociala.
Atribuţii:
•

•

•

•

•
•

•

•

Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Galaţi, prin evaluarea nevoilor sociale ale
comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în
vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor
de risc de excluziune socială etc.;
Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici
şi privaţi, precum şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă
socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea
acestuia;
Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o
perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului director/
consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului director/consiliului local; acestea
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente,
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
Transmite către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean strategiile locale de
dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurile anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data
aprobării acestora;
Colaboreaza cu reprezentantii institutiilor de asistenta sociala si a serviciilor de asistenta sociala
din cadrul Directiei, in vederea analizarii activitatilor si a eficientei acestora, pentru stabilirea
prioritatilor de interventie prin servicii sociale si a directiilor strategice sociale de viitor;
Elaboreaza proiecte sociale cu finantare de la bugetul local, cu finantare din alte surse interne sau
externe de finantare, proiecte destinate imbunatatirii activitatilor derulate prin unitatile de asistenta
sociala, sprijinirii persoanelor aflate in nevoie, prevenirii si combaterii situatiilor de marginalizare si
excludere sociala la nivelul municipiului Galati;
Colaboreaza cu serviciile publice centralizate si descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte
organe de specialitate ale administratieie publice locale, in vederea identificarii situatiilor deosebite
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ce apar in activitatea de protectie sociala, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor
pentru imbunatatirea acestei activitati;
Desfasoara activitati de analiza si sinteza a activitatilor derulate prin institutiile de asistenta sociala
aflate sub autoritatea Consiliului Local;
Participa la elaborarea si fundamentarea propunerii de buget pentru finantarea masurilor de
asistenta sociala si la stabilirea liniei de buget prevazuta pentru cofinantarea proiectelor cu
finantare nerambursabila;
Rezolva in termen de 30 de zile de la primire, corespondenta repartizata, daca solutionarea
acesteia tine de competentele Biroului, sau o expediaza, in termen de 5 zile catre cei competenti,
spre solutionare;
Propune incheierea, în condiţiile legii, a contractelor şi convenţiilor de parteneriat, contractelor de
finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea
de servicii sociale;
Colaboreaza atat cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile cat si cu
voluntarii, in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de asistenta sociala;
Selecteaza si propune Consiliului Local organizatii neguvernementale ca parteneri in cadrul unor
proiecte sociale, sau urmareste implinirea competentelor stabilite de comun acord cu acestea in
cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila in derulare;
Monitorizeaza serviciile oferite asistatilor de unitatile de asistenta sociale subventionate sau
finantate de la bugetul local;
Ofera consultanta pentru reprezentantii sectorului non-profit, in vederea redactarii cererilor de
finantare, activarii liniilor de finantare;
Verifica desfasurarea in bune conditii a acordarii masurilor de asistenta sociala acordate de
organizatiile neguvernamentale finantate de la bugetul local in baza Legii 17/2000 si a Legii 34/
1998, OG 82/2001, efectuand verificari pe teren si intocmind rapoarte de activitate lunar;
Mentine evidenta parteneriatelor incheiate de Consiliul Local in aria sa de competenta, elaboreaza
informari si alte situatii referitoare la derularea acestora;
Participa la sesiuni de instruire, informare, perfectionare, etc. in domeniile de competenta ale
biroului;
Consulta in permanenta sursele de informatii privind oportunitatile de finantare – internet, reviste
de specialitate, mijloace mass media, colaboreaza cu alte servicii similare locale sau din alte
localitati;
Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul Directiei in vederea completarii tuturor informatiilor
necesare la elaborarea unui proiect, conform cerintelor finanatatorilor;
Participa la identificarea de surse de finantare si mijloace de creare a noi servicii sociale adaptate
nevoilor reale ale persoanelor aflate in dificultate;
Colaboreaza cu reprezentantii institutiilor de asistenta sociala si a serviciilor de asistenta sociala
din cadrul Directiei, in vederea analizarii activitatilor si a eficientei acestora, pentru stabilirea
prioritatilor de interventie prin servicii sociale si a directiilor strategice sociale de viitor;
Întocmeşte note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri, în domeniul de
activitate al serviciului, în vederea promovării acestora în Consiliul Local;
Iniţiează dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea
serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor familiilor vulnerabile din comunitate;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Compartiment Registratură, Relații cu Publicul şi Informatică
30

Atribuţii registratură:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii
dosarelor pentru obţinerea drepturilor solicitate;
verifică din toate punctele de vedere, documentele prezentate de persoanele fizice şi
persoanele juridice, în vederea înregistrării lor şi pentru soluţionarea acestora în cadrul
instituţiei;
preia şi înregistrează actele care sunt adresate directiei;
preia notele interne, le înregistrează şi le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt
destinate;
asigurară repartizarea corespondenţei dinspre conducere către toate serviciile şi compartimentele
Direcţiei, precum şi în sens invers ;
asigură transmiterea corespondenţei primite din afara Direcţiei, precum şi corespondenţei către
exteriorul Direcţiei persoanelor cărora li se adresează:
- ridică şi transmite corespondenţa de la şi către reprezentatul oficiului poştal;
- gestionează aplicaţia Circuitul Intern al Documentelor (CID);
- sortează şi înregistrează corespondenţa primită în registrul de intrări – ieşiri;
- sortează şi înregistrează corespondenţa primită prin poştă;
- preia solicitările directe (telefonic sau prin întrevederi cu solicitanţii la sediul directiei);
- îndrumă solicitanţii către instituţiile competente, în situaţia în care solicitarea nu face obiectul
de activitate al Direcţiei;
- se ocupă de preluarea petiţiilor specifice, verificarea, înregistrarea în registrul electronic ;
- redirecţionarea petiţiilor care nu ţin de competenţa Direcţiei către autorităţile sau instituţiilor
publice care au ca atribuţii în rezolvarea problemelor sesizate şi înştiinţarea petiţionarului
despre aceasta;
asigură transmiterea către departamente, a petiţiilor înregistrate, potrivit repartizărilor făcute de
conducătorul directiei;
ţine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor;
expediază răspunsuri către petiționari.

Atribuţii relaţii cu publicul:
•
•
•
•
•
•

promovează drepturile omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile;
asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, a
serviciilor de asistenţă socială şi a oricăror solicitări care intră în sfera de competenţă a directiei;
asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile
sociale şi serviciile sociale disponibile;
asigură consilierea şi informarea populaţiei, a familiilor in risc de excluziune sociala,, a familiilor cu
copii în întreţinere, asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
facilitează accesul mass media la informaţii cu privire la activitatea directiei;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Atribuţiile compartimentului de informatică:
•
•
•

administreaza baza de date informatizata a Directiei;
monitorizeaza baza de date informatizata a Directiei;
efectueaza interventii pentru rezolvarea problemelor care apar in rularea procedurilor zilnice ale
angajatilor in folosirea tehnicii de calcul;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mentine legatura cu furnizorii de mentenanta pentru tehnica de calcul;
asigura depanarea calculatoarelor;
administreaza reteaua;
instruieste personalul asupra modului de intretinere al echipamentelor de calcul si controleaza
modul in care aceste instructiunii sunt respectate;
se preocupa de schimbarea la timp a consumabilelor;
formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic, concepe şi elaborează
proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic;
contribuie la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
pregăteşte caietele de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;
face propuneri în privinţa sistemelor de operare, produse software de bază necesare;
contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor şi a necesităţilor de instruire a
funcţionarilor în domeniul IT;
acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile
publice(centru de informare-documentare) şi generalizarea treptată a schimbului de informaţii
bazat pe documente electronice;
întreţine şi actualizează pagina WEB a instituţiei;
contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi a zonei geografice pe plan intern şi internaţional prin
pagina WEB, servicii electronice;
contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, agenţii, etc. prin
asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informaţii;
urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele
informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
administrează şi supraveghează reţeua de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele
interconectate cu aceasta;
creează şi întreţine conturile de utilizator;
asigură măsurile de securitate a reţelei;
efectuează copii de siguranţă a datelor pentru prevenirea pierderii datelor, păstrează jurnale de
evenimente;
protejează reţeaua împotriva viruşilor;
derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare,
eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare, etc.

Compartiment Juridic
Atribuţii Compartiment Juridic:
•
•
•
•
•
•

reprezintă Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi pe baza de mandat al directorului
executiv a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, în faţa instanţelor judecătoreşti de
orice grad şi a altor autorităţi;
instrumentează cauzele în care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi figurează ca
parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de
atac şi alte acte solicitate de instanţă);
formulează proiecte de convenţii, de statute, contracte, acte administrative;
asigură baza de documentare juridică şi legislativă a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Galaţi;
formulează avize juridice scrise la solicitarea conducerii;
răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legătura cu drepturile si
obligatiile acestora privind serviciile si beneficiile de asistenta sociala;
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•
•
•
•
•
•
•
•

avizează pentru legalitate toate actele în care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi
este parte;
întocmeşte şi fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local Galaţi şi proiectele de
decizii ale directorului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi în domeniul său de
activitate;
reprezintă Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi în faţa Notarului Public în vederea
perfectării actelor cu caracter patrimonial şi în raporturile juridice cu terţe persoane fizice sau
juridice;
ţine evidenţa cauzelor şi a termenelor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
avizează legalitatea si urmareste derularea contractelor civile, comerciale sau de altă natură,
încheiate de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi cu terţe persoane fizice sau
juridice;
răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la arhiva
instituţiei;
îndeplineşte orice alte măsuri şi acţiuni de asistenţă socială stabilite de legislaţia în vigoare,
hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau decizii ale directorul executiv a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducere.

Compartiment Achiziţii Publice
Atribuţiile compartimentului de achiziţii publice sunt:
•
•
•

•

•
•
•
•

asigură comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul achiziţiilor
publice și concesiunilor;
întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii
contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
asigură achiziționarea produselor, serviciilor şi lucrărilor, contractarea concesiunilor de servicii sau
lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţii unității, în concordanţă cu necesităţile obiective ale
acesteea şi cu bugetul aprobat, elaborând caietul de sarcini, documentaţia necesară desfăşurării
tuturor tipurilor de achiziţii publice și concesiuni, exclusiv documentația tehnică și modelul de
contract;
elaborează Strategia anuală de achiziție publică, Programul anual al achizițiilor publice, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de
achiziție la nivel de autoritate contractantă, pe baza referatelor de necesitate transmise de celelalte
compartimente din cadrul unității şi îl înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
după aprobarea bugetului propriu actualizează programul anual al achizițiilor publice în funcție de
fondurile aprobate;
după definitivarea programului anual al achizițiilor publice, publică semestrial în SEAP extrase din
acesta, precum și orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare;
publică anunţuri de participare/concesionări/anunțuri participare la concursul de soluții/ anunțuri de
intenție/anunțuri de atribuire/ în Sistemul Electronic privind Achiziţiile Publice (S.E.A.P);
îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate astfel cum acestea sunt prevăzute de legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice și al concesiunilor;
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•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația de atribuire, asigură publicitatea
procedurilor în conformitate cu prevederile legale;
întocmeşte răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii participanţi la procedurile de achiziţii
publice, la notificările formulate de potențialii participanți / ofertanți şi elaborează punctele de
vedere asupra contestaţiilor formulate de operatorii economici cu privire la derularea procedurilor
de achiziţie publică / concesiunilor după caz, împreună cu persoanele care au participat la
elaborarea caietului de sarcini/ după caz, membrii comisiei de evaluare;
întocmește referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negocieri;
asigură desfășurarea procedurilor și secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de
deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurii)
răspunde pentru forma şi conţinutul tuturor documentelor întocmite;
participă ca membri la toate comisiile de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici în
cadrul procedurilor de achiziţii publice /concesiuni organizate de unitate;
aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
transmite din dosarul achiziției, documentația necesară (raportul procedurii/nota justificativă,
propunerea tehnică, propunere financiară și orice alte documente menționate ca fiind anexe la
contract) către compartimentul care a solicitat achiziția;
întocmește dosarul achiziției / concesiunii, răspunde pentru opisarea conform legii şiîndosarierea
dosarelor achiziţiilor publice / concesiunilor;
asigură corespondența cu ANAP, la solicitarea acestora;
asigură corespondența, în cazul contestațiilor, cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
/ Tribunalul Galați după caz;
întocmește documentele necesare restituirii garanțiilor de participare;
contribuie la implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene;
întocmeşte rapoarte și analize privind activitatea de achiziții publice, inclusiv cele care se
elaborează potrivit legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
întocmeşte şi transmite în SEAP notificarea cu privire la achiziția directă offline a cărei valoare
depășește 13.000 de lei fără TVA.
elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi
aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei
şi cu avizul compartimentului juridic;
asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul
acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor
care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor
de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
realizează achiziţiile directe;
colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate
de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind
responsabilitatea celor implicaţi);

CAPITOLUL 4
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
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Art. 46. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este un serviciu public de interes local cu
autonomie funcţională.
Art. 47. În cazul desfiinţării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi, patrimoniul acesteia
revine Consiliului Local al municipiului Galaţi.
Art. 48. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi dispune de arhivă proprie în care păstrează,
în conformitate cu prevederile legale:
•
•
•

documente de personal;
documente financiar-contabile;
documente specifice activităţii sale curente.

Art. 49. Personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galaţi este obligat:
•
•
•
•

să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament;
să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;
să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a sarcinilor specifice;
să informeze petenţii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi să-i
trateze cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor.

Art. 50. Măsurile de răspundere disciplinară şi materială se aplică, conform legislaţiei in vigoare, de către:
•
•

Primarul municipiul Galaţi, pentru Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galaţi
Directorul executiv, pentru personalul din subordine.

Art. 51. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în
vigoare, ce reglementează materia.
Art. 52. Delegarea
• (1) Delegarea de atribuții - vizează titularul unei funcţii, nu o persoană determinată, prin urmare
delegarea rămâne valabilă chiar dacă titularul funcţiei publice este schimbat.
Ea trebuie realizată întotdeauna în formă scrisă.
Condițiile delegării de atribuții:
• actul de delegare trebuie să prevadă în mod expres titularul delegării, conținutul și limitele
delegării;
• delegarea nu poate fi implicită, ea trebuie sa rezulte dintr-o decizie expresă;
• delegarea de competență nu se deleagă unei persoane desemnate ci titularului unei funcții, ea fiind
impersonală și ca urmare, delegarea va rămane valabilă chiar dacă titularul funcției se schimbă;
• prin delegare se transferă o competență. Prin urmare, cel care deleagă devine incompetent pentru
a decide în materia pe care a delegat-o. Pentru a putea acționa in această materie trebuie să revoce în
mod expres delegarea;
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• cel căruia i s-a delegat competența ia decizii a căror forță juridică depind de locul său în ierarhia
administrativă și nu de cea a autorității care i-a delegat competența.
• cel căruia i s-a delegat competența nu poate, fără un text expres, să subdelege competența în
cauza unui terț, dar poate să-și delege semnatură.
• (2) Delegarea de semnătură - permite delegarea semnăturii titularului unei funcţii publice către un
subordonat. Nu se deleagă atribuţiile, ci doar semnătura, prin urmare titularul funcţiei publice sau a
demnităţii publice păstrează competenţa şi răspunderea în domeniul vizat.
• Prin delegarea semnăturii se vizează o persoană determinată, în consecinţă pierderea funcţiei
publice antrenează încetarea delegării. La fel se întâmplă şi în cazul în care delegantul îşi pierde funcţia.
• Delegatarul acţionează în numele delegantului, prin urmare este interzisă sub-delegarea
semnăturii. In cazul acestei delegări, cel care semnează acționează în numele celui care l-a delegat și ca
urmare, deciziile au forță juridică care corespunde locului celui care deleagă în ierarhia administrativă.
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