
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT   
         HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017 

  
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 
 Având în vedere raportul nr.53129/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea organigramei si statului de functii ale Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, Legii asistenţei 
sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.287/2009, 
republicată, privind Codul Civil, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice 

Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotarâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.213/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                 PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
                VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

                         Mihail GENOIU 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 53129/19.04.2017 
 

PT. PRIMAR, 
VICEPRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
 
 

RAPORT 
                   privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 

 ale Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 
2017 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, s-au aprobat 
înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, organigrama 
şi statul de funcţii ale instituţiei, pentru anul 2017, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare. În prezent, serviciul public funcţionează cu un număr de 46 posturi, dintre care 3 
funcţii publice de conducere, 42 funcţii publice de execuţie şi 1 funcţie contractuală. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local „exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi “aprobă  în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de 
funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 
 Prin apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, la art. III alin. 1, se stabileşte numărul maxim de posturi din cadrul autorităţii 
administraţiei publice locale, excepţiile fiind cele prevăzute în alin. 2, printre care se numără şi 
capitolul bugetar „Asigurări şi asistenţă socială”, indiferent de sursa de finanţare. 
 Prin adresa nr. 6310/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub 
nr. 97/04.04.2017, instituţia publică în cauză a solicitat autorităţii locale, aprobarea modificării 
organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2017. 

 Conform notei de fundamentare transmise, înregistrată sub nr. 7122/14.04.2017, date fiind 
complexitatea noilor sarcini specific trasate de normativele în vigoare, volumul de muncă 
corespunzător şi organigrama subdimensionată din punct de vedere al necesarului de personal, 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova propune reorganizarea 
acesteia şi suplimentarea numărului de posturi, de la 46 la 85 posturi, ce urmează să fie ocupate 
până la sfârşitul anului 2018. 
 Faţă de structura organizatorică existentă, DPCASMC propune următoarele modificări: 
 a) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct; 
 b) se reorganizează Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie socială, compus din 
Compartimentul Stabilire şi Compartimentul Protecţie socială şi asistenţi personali, în Serviciul 
Stabilire beneficii şi protecţie socială; noua structură va fi trecută în subordinea directorului 
executiv adjunct, va fi condusă de un şef serviciu şi va avea în componenţă două structuri 
funcţionale, astfel: 



  

 - Compartimentul Stabilire se redenumeşte în Compartimentul Stabilire Ajutor Social, iar 
funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 
republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că nu se modifică fişele 
de post ale acestora; 
 - Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe se trece în subordinea noului 
serviciu, iar funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice conform art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare; 
 - domnul Musceleanu Costin, şef serviciu - Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie 
socială va fi numit în noua funcţie publică de conducere, în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişa postului acestuia 
nu se modifică mai mult de 50%; 
 - noul serviciu va fi alcătuit din 18 funcţii publice: 2 funcţii publice de conducere şi 16 
funcţii publice de execuţie; 
 c) se desfiinţează Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, funcţionarii publici 
de execuţie urmând a fi numiţi în noile funcţii în cadrul unor structuri nou-înfiinţate, dat fiind 
faptul că fişele posturile acestora nu vor suferi modificări; 
 d) se înfiinţează Serviciul Protecţia copilului şi familiei, în subordinea directorului executiv 
adjunct, condus de un şef serviciu, post vacant nou-înfiinţat, având în componenţă două structuri 
funcţionale: 
 - Compartimentul Protecţia copilului, structură nou-înfiinţată în cadrul căreia vor fi numiţi 
în noile funcţii publice funcţionarii publici de execuţie: Dodocioiu Carla-Andreea, Băran-Bădică 
Emilia-Nicoleta, Vilcea Ovidiu, Nica Maria şi Bratu Doina-Ramona, încadraţi în prezent la 
Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, dat fiind faptul că fişele de post ale acestora 
nu se modifică; 
 - Compartimentul Monitorizare şi consiliere, structură nou-înfiinţată; 
 - noul serviciu va fi alcătuit din 16 funcţii publice (1 funcţie publică de conducere, 12 funcţii 
publice de execuţie) şi 3 funcţii contractuale de execuţie; 
 e) se înfiinţează Biroul protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi, în subordinea 
directorului executiv adjunct, condus de un şef birou, post vacant nou-înfiinţat; în cadrul acestui 
birou, vor fi numiţi în noile funcţii publice funcţionarii publici de execuţie: Stamatoiu Ecaterina-
Gabriela, Lupu Ileana, Ionescu Cristina, Birău Mirela-Eugenia şi Popa Elena, încadraţi în prezent la 
Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, dat fiind faptul că fişele de post ale acestora 
nu se modifică; 
 - noul birou va fi alcătuit din 11 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 10 funcţii 
publice de execuţie; 
 f) se înfiinţează Serviciul Resurse umane şi juridic, în subordinea directorului executiv, prin 
reorganizarea Compartimentului juridic şi resurse umane; noua structură va fi condusă de un şef 
serviciu, post vacant nou-înfiinţat, iar funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în noile funcţii, 
în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie; 
 g) se înfiinţează Serviciul Buget-contabilitate, în subordinea directorului executiv, prin 
reorganizarea Compartimentului buget-contabilitate; noua structură va fi condusă de un şef 
serviciu, post vacant nou-înfiinţat, iar funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în noile funcţii, 
în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie; 
 h) Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenţă socială şi parteneriate se 
redenumeşte în Compartimentul Strategii sociale şi parteneriate şi va fi trecut în subordinea 



  

directorului executiv adjunct; funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice în temeiul art. 
100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - compartimentul va fi alcătuit din 5 funcţii publice de execuţie; 
 i) se înfiinţează Serviciul Management documente, relaţii publice şi informatică, în 
subordinea directorului executiv, prin reorganizarea Compartimentului Registratură şi informatică, 
funcţionarii publici urmând a fi numiţi în noile funcţii publice în temeiul art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie; 
 j) se înfiinţează Compartimentul Administrativ, structură compusă din 5 funcţii contractuale 
de execuţie vacante, în subordinea directorului executiv adjunct. 
 Funcţionarilor publici ce au raportul de serviciu suspendat li se vor aplica prevederile art. 96 
alin. 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În ceea ce priveşte structura funcţiilor publice, instituţia propune următoarele: 
 1) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct; 
 2) se desfiinţează funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Biroului Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe;  
 3) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Protecţia 
copilului şi familiei; 
 4) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului protecţia copilului, Serviciul Protecţia copilului şi familiei; 
 5) se înfiinţează 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului protecţia copilului, Serviciul Protecţia copilului şi familiei; 
 6) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 
 7) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia 
copilului şi familiei; 
 8) se înfiinţează 3 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Strategii sociale şi parteneriate; 
 9) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef birou - Biroul Protecţie 
persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 
 10) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 
 11) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 
 12) se înfiinţează 3 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 
 13) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Resurse 
umane şi juridice; 
 14) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridice; 
 15) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 
 16) se desfiinţează funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic şi resurse umane; 
 17) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 



  

 18) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 
 19) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Buget-
contabilitate; 
 20) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate; 
 21) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Serviciului Buget-contabilitate; 
 22) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Achiziţii publice; 
 23) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Achiziţii publice; 
 24) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul 
Management documente, relaţii publice şi informatică; 
 25) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
 26) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
 27) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa a III-a, grad 
profesional principal în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
 28) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică. 
 În ceea ce priveşte structura funcţiilor contractuale, DPCASMC propune următoarele: 
 1) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog, grad profesional 
stagiar în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 
 2) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 
 3) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate (S), 
grad profesional II în cadrul Compartimentului Administrativ;  
 4) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de şofer (M), treapta I în cadrul 
Compartimentului Administrativ; 
 5) se înfiinţează 2 funcţii contractuale de muncitor calificat (M), treapta a III-a în cadrul 
Compartimentului Administrativ; 
 6) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de îngrijitor (G) în cadrul Compartimentului 
Administrativ. 
 Ţinând cont de faptul că există modificări în structura de funcţii publice, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a solicitat avizul prealabil şi obligatoriu al 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 din Legea 
nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În consecinţă, organigrama Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2017, va cuprinde un număr de 85 posturi, structurate astfel: 
 - 9 funcţii publice de conducere: 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv; 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct; 
  - 5 funcţii publice de conducere de şef serviciu; 
  - 2 funcţii publice de conducere de şef birou; 
 - 68 funcţii publice de execuţie; 
 - 8 funcţii contractuale de execuţie. 



  

 De asemenea, direcţia gestionează dosarele de personal pentru 453 asistenţi personali, 
angajaţi pe bază de contract individual de muncă, la nivelul anului 2017 fiind aprobat, prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/2017, un număr total de 500 asistenţi 
personali. 
 Instituţia îşi asumă respectarea prevederilor art. 100 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, iar, la 
stabilirea numărului total al funcţiilor publice de conducere, s-au respectat prevederile art. 112, 
referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de conducere admise în cadrul instituţiei - 
maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate şi reflectă ierarhizarea compartimentelor, 
precum şi subordinea ierarhică directă faţă de conducerea instituţiei.  
 Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în temeiul 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului României nr. 90/2003 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă 
socială, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, conform anexelor 1 şi 2 
la prezentul raport. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016 se va modifica 
în mod corespunzător. 

 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
    Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                            ANEXA nr. 1 la HCL nr.____/2017 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSILIUL LOCAL 

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

COMPARTIMENTUL 
PROTECŢIA COPILULUI 

 

COMPARTIMENTUL 
MONITORIZARE ŞI 

CONSILIERE 

PRIMAR 

1 
 

  10 

85 
 

 

 

SERVICIUL 
PROTECŢIA 

COPILULUI ŞI 
FAMILIEI 

 

 

 

COMPARTIMEN
TUL STRATEGII 

SOCIALE ŞI 
PARTENERIATE 

DIRECTOR 
EXECUTIV ADJUNCT 

  5 

 
 
 
COMPARTIMENTUL 

ADMINISTRATIV 

 

 

SERVICIUL 
BUGET-

CONTABILITA
TE  

   5   1 
 

1 
 

7 
 

5 
 

 

 

SERVICIUL 
MANAGEMENT 
DOCUMENTE, 

RELAŢII 
PUBLICE ŞI 

INFORMATICĂ 

  15 
 

 

 

BIROU ALOCAŢII, 
INDEMNIZAŢII, 

AJUTOARE 
ÎNCĂLZIRE 
LOCUINŢE 

  1 
 

7 
 

1 
 

 
 
 

SERVICIUL 
STABILIRE 

BENEFICII ŞI 
PROTECŢIE 
SOCIALĂ 

 

1 17  
 

BIROUL 
PROTECŢIE 
PERSOANE 

VÂRSTNICE ŞI  
PERSOANE CU 
DIZABILITĂŢI 

 
 

COMPARTIMENT 
STABILIRE 

AJUTOR SOCIAL 

10 1 

9 

 

 

SERVICIUL 
RESURSE 
UMANE ŞI  
JURIDIC 

7 1 7  

 

COMPART
IMENTUL 
CONTROL 
INTERN 

1 

 
 

COMPARTIMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE 

3  
 

ASISTENŢI 
PERSONALI 

(nu intră în numărul 
total de posturi) 

500
00

1 



                               

Înalt 
funcționar 

public
de conducere de execuție

de 
conducere

de execuție

1 director executiv II S

2
director executiv 

adjunct
II S

Serviciul Stabilire Beneficii și Protecție Socială 
(1+17)

3 șef serviciu II S

Compartiment Stabilire Ajutor Social (9)

4 consilier I superior S

5 inspector I superior S

6 inspector I principal S

7 inspector I superior S

8 inspector I principal S

9
referent de 

specialitate
II superior SSD

10 inspector I superior S

11 inspector I superior S

12 inspector I superior S

Birou Alocații, Indemnizații, Ajutoare, Încălzire, 
Locuințe (1+7)

13 șef birou II S

14 inspector I principal S

15 inspector I superior S

16 inspector I principal S

17 inspector I superior S
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18 inspector I asistent S

19 referent III superior M

20 referent III superior M

Serviciul Protecția Copilului și Familiei (1+15)

21 șef serviciu S

Compartiment Protecția Copilului (10)

22 inspector I asistent S

23 inspector I principal S

24 inspector I superior S

25 consilier I superior S

26 inspector I principal S

27 inspector I principal S

28 inspector I debutant S

29 inspector I debutant S

30 inspector I debutant S

31 inspector I debutant S

Compartiment Monitorizare și Consiliere (5)

32 psiholog stagiar S

33 psiholog
practi

cant
S

34 consilier juridic I asistent S

35 inspector I principal S

36
mediator 

sanitar
M

Compartiment Strategii Sociale și Parteneriate (5)

37 consilier I superior S

38 inspector I superior S

39 inspector I superior S

40 inspector I superior S

41 inspector I superior S
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Birou Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu 
Dizabilități (1+10)

42 șef birou II S

43 inspector I superior S

44 inspector I superior S

45 inspector I principal S

46 inspector I superior S

47 inspector I superior S

48 inspector I principal S

49 inspector I debutant S

50 inspector I debutant S

51 inspector I debutant S

52 inspector I debutant S

Serviciul Resurse Umane și Juridic (1+7)

53 șef serviciu II S

54 inspector I superior S

55 inspector I asistent S

56 consilier juridic I debutant S

57 consilier juridic I principal S

58 inspector I superior S

59 consilier juridic I asistent S

60 inspector I principal S

Compartiment Control Intern (1)

61 inspector I superior S

Serviciul Buget-Contabilitate (1+7)

62 șef serviciu II S

63 inspector I debutant S

64 expert I superior S

65 expert I superior S

66 consilier I superior S
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67 inspector I superior S

68 inspector I superior S

69 inspector I debutant S

Compartiment Achiziții Publice (3)

70 inspector I superior S

71 inspector I superior S

72 inspector I principal S

Serviciul Management Documente, Relații Publice și 
Informatică (1+7)

73 sef serviciu II S

74 consilier I superior S

75 inspector I principal S

76 inspector I superior S

77 inspector I superior S

78 referent III asistent M

79 referent III principal M

80 referent III superior M

Compartiment Administrativ (5)

81
muncitor 

calificat
III

Șc.prof./

M

82
muncitor 

calificat
III

Șc.prof./

M

83 șofer I
Șc.prof./

M

84
inspector de 

specialitate
II S

85 îngrijitor G

Ocupate Vacante Total

0 0 0

41 36 77

0 0 0

Funcția / Număr posturi

Nr. total de funcții de demnitate publică

Nr. total de funcții publice

Nr. total de înalți funcționari publici
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3 6 9

38 30 68

1 7 8

0 0 0

1 7 8

- - -

42 43 85

Nr. total funcții contractuale

DIRECTOR EXECUTIV,
IOANA STOIAN

Nr. total funcții contractuale de conducere

Nr. total funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. 
Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 

Nr. total de funcții în instituție

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție
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COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 
Nr. 7122/14.04.2017 
 
 VIZAT, 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
MARIAN-SORIN MANDA 

   
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 2017 
         
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, s-au aprobat 
înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, organigrama 
şi statul de funcţii ale instituţiei, pentru anul 2017, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare. În prezent, serviciul public funcţionează cu un număr de 46 posturi, dintre care 3 
funcţii publice de conducere, 42 funcţii publice de execuţie şi 1 funcţie contractuală, având 
următoarea structură: 

1. Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie socială, cu 1 post de conducere de şef 
serviciu, având în componenţă două compartimente: 

a. Compartimentul Stabilire, cu 9 posturi de execuţie; 
b. Compartimentul Protecţie socială şi asistenţi personali, cu 11 posturi de execuţie; 
2. Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenţă socială şi parteneriate, cu 

2 posturi de execuţie; 
3. Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe, cu 1 post de conducere de şef 

birou şi 8 posturi de execuţie; 
4. Compartimentul Buget-contabilitate, cu 5 posturi de execuţie; 
5. Compartimentul Juridic şi resurse umane, cu 4 posturi de execuţie; 
6. Compartimentul Achiziţii publice, cu 1 post de execuţie; 
7. Compartimentul Registratură şi informatică, cu 2 posturi de execuţie; 
8. Compartimentul Control intern, cu 1 post de execuţie. 
Potrivit art. 36 alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul 
de funcţii ale regiilor autonome de interes local. 

În ultimul trimestru al anului 2016 au fost adoptate o serie de măsuri legislative de 
simplificare a procedurilor de acordare a unor beneficii sociale, prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2016. S-a introdus „dosarul unic” pentru Venitul Minim 
Garantat (VMG), Alocaţia de Sprijin Familial (ASF)  şi Ajutorul de încălzire, reducerea de la 52 
de documente necesare dosarului de la 7-9 instituţii, fiind facuta la doar 17 documente. De 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 

Craiova 
Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 
Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 



asemenea a fost eliminat criteriul plăţii taxelor locale, ce urmau sa fie scazute din cele de acordare 
a beneficiilor sociale. 

S-au eliminat, totodată, inechităţile din sistem care conduceau la micşorarea sau eliminarea 
ASF dacă elevul primea bursă de merit sau dacă rămânea repetent deşi avea toate prezenţele. S-a 
eliminat calculul absenţelor „pe familie”, calcul care conducea la suspendarea ajutorului pentu toţi 
copiii dintr-o familie chiar dacă doar unul depăşea numărul permis de 20 de absenţe nemotivate pe 
semestru. Acest proces face parte din reforma în sistemul de beneficii sociale şi facilitează trecerea 
în 2018 la Venitul Minim de Incluziune (VMI), conform legii propuse de Guvern şi adoptate de 
Parlament anul trecut.   

Toate aceste măsuri de simplificare au intrat în vigoare începând cu luna martie a anului 
2017. 

Un nou concept în acordarea beneficiilor de asistenţă socială va intra în vigoare din 2018 - 
Venitul Minim de Incluziune (Legea nr. 196/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 
882/03.11.2016). 

Cele trei beneficii de asistenţă socială, venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea 
familiei şi ajutorul pentru încălzire vor fi unite într-un singur beneficiu social, permiţând 
focalizarea beneficiului, corespunzător. De asemenea, există şi o serie de reglementări 
suplimentare la acordarea acestui beneficiu, precum şi o legatură mai puternică cu serviciile de 
ocupare şi incluziune pe piaţa forţei de muncă. 
        Totodată în domeniul protecţiei copilului au fost adoptate acte normative ale căror 
reglementări  impun extinderea complexităţii  activităţilor privind  îmbunătăţirea accesului copiilor 
la servicii de calitate, respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 
situaţii vulnerabile, prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă şi încurajarea participării 
copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 
  În ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, prin cadrul legislativ în vigoare , legiuitorul 
 stimulează participarea activă a acestora la viaţa comunităţii prin creşterea accesibilităţii la mediul 
fizic, informaţional şi comunicaţional, a calităţii serviciilor sociale şi printr-o mai bună 
monitorizare a respectării drepturilor ce li se cuvin. Astfel se are în vedere îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor cu dizabilităţi prin accesul la servicii integrate de sprijin (sociale, de sănătate, 
educaţionale) de calitate, dezvoltate la nivelul comunităţii. Reducerea situaţiilor de discriminare 
multiplă, a ponderii persoanelor cu dizabilitate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială se va 
putea realiza prin creşterea competenţelor acestora, a valorii adăugate a muncii lor, dar şi printr-o 
mobilizare a persoanelor cu atribuţii în susţinerea procesului de implementare a legislaţiei în 
domeniu. 

Având în vedere complexitatea noilor sarcini specific trasate de normativele în vigoare, 
volumul de muncă corespunzător şi organigrama subdimensionată din punct de vedere al 
necesarului de personal, considerăm că se impune reorganizarea Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

Astfel, se propune suplimentarea numărului de posturi cu 39, ajungăndu-se la un total de 85 
posturi, ce urmează să fie ocupate până la sfârşitul anului 2018. 

Raportat la actuala organizare a structurilor funcţionale, se propun următoarele modificări: 
a) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct; 
b) se reorganizează Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie socială, compus din 

Compartimentul Stabilire şi Compartimentul Protecţie socială şi asistenţi personali, în Serviciul 
Stabilire beneficii şi protecţie socială; noua structură va fi trecută în subordinea directorului 
executiv adjunct, va fi condusă de un şef serviciu şi va avea în componenţă două structuri 
funcţionale, astfel: 

- Compartimentul Stabilire se redenumeşte în Compartimentul Stabilire Ajutor Social, iar 
funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 
republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că nu se modifică fişele 
de post ale acestora; 

- Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe se trece în subordinea noului 



serviciu, iar funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice conform art. 100 din Legea 
nr. 188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- domnul Musceleanu Costin, şef serviciu - Serviciul Stabilire ajutor social şi protecţie 
socială va fi numit în noua funcţie publică de conducere, în temeiul art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişa 
postului acestuia nu se modifică mai mult de 50%; 

- noul serviciu va fi alcătuit din 18 funcţii publice: 2 funcţii publice de conducere şi 16 
funcţii publice de execuţie; 

c) se desfiinţează Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, funcţionarii 
publici de execuţie urmând a fi numiţi în noile funcţii în cadrul unor structuri nou-înfiinţate, dat 
fiind faptul că fişele posturile acestora nu vor suferi modificări; 

d) se înfiinţează Serviciul Protecţia copilului şi familiei, în subordinea directorului executiv 
adjunct, condus de un şef serviciu, post vacant nou-înfiinţat, având în componenţă două structuri 
funcţionale: 

- Compartimentul Protecţia copilului, structură nou-înfiinţată în cadrul căreia vor fi numiţi 
în noile funcţii publice funcţionarii publici de execuţie: Dodocioiu Carla-Andreea, Băran-Bădică 
Emilia-Nicoleta, Vilcea Ovidiu, Nica Maria şi Bratu Doina-Ramona, încadraţi în prezent la 
Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, dat fiind faptul că fişele de post ale 
acestora nu se modifică; 

- Compartimentul Monitorizare şi consiliere, structură nou-înfiinţată; 
- noul serviciu va fi alcătuit din 16 funcţii publice (1 funcţie publică de conducere, 12 

funcţii publice de execuţie) şi 3 funcţii contractuale de execuţie; 
e) se înfiinţează Biroul protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi, în 

subordinea directorului executiv adjunct, condus de un şef birou, post vacant nou-înfiinţat; în 
cadrul acestui birou, vor fi numiţi în noile funcţii publice funcţionarii publici de execuţie: 
Stamatoiu Ecaterina-Gabriela, Lupu Ileana, Ionescu Cristina, Birău Mirela-Eugenia şi Popa Elena, 
încadraţi în prezent la Compartimentul protecţie socială şi asistenţi personali, dat fiind faptul că 
fişele de post ale acestora nu se modifică; 

- noul birou va fi alcătuit din 11 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 10 funcţii 
publice de execuţie; 

f) se înfiinţează Serviciul Resurse umane şi juridic, în subordinea directorului executiv, prin 
reorganizarea Compartimentului juridic şi resurse umane; noua structură va fi condusă de un şef 
serviciu, post vacant nou-înfiinţat, iar funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în noile funcţii, 
în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie; 

g) se înfiinţează Serviciul Buget-contabilitate, în subordinea directorului executiv, prin 
reorganizarea Compartimentului buget-contabilitate; noua structură va fi condusă de un şef 
serviciu, post vacant nou-înfiinţat, iar funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în noile funcţii, 
în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 
publice de execuţie; 

h) Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenţă socială şi parteneriate se 
redenumeşte în Compartimentul Strategii sociale şi parteneriate şi va fi trecut în subordinea 
directorului executiv adjunct; funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice în temeiul 
art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- compartimentul va fi alcătuit din 5 funcţii publice de execuţie; 
i) se înfiinţează Serviciul Management documente, relaţii publice şi informatică, în 

subordinea directorului executiv, prin reorganizarea Compartimentului Registratură şi informatică, 
funcţionarii publici urmând a fi numiţi în noile funcţii publice în temeiul art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 7 funcţii 



publice de execuţie; 
j) se înfiinţează Compartimentul Administrativ, structură compusă din 5 funcţii 

contractuale de execuţie vacante, în subordinea directorului executiv adjunct. 
Funcţionarilor publici ce au raportul de serviciu suspendat li se vor aplica prevederile art. 

96 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În ceea ce priveşte structura funcţiilor publice, se propun următoarele: 
1) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct; 
2) se desfiinţează funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

superior din cadrul Biroului Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe;  
3) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Protecţia 

copilului şi familiei; 
4) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

principal în cadrul Compartimentului protecţia copilului, Serviciul Protecţia copilului şi familiei; 
5) se înfiinţează 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant, în cadrul Compartimentului protecţia copilului, Serviciul Protecţia copilului şi familiei; 
6) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

principal în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 

7) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia 
copilului şi familiei; 

8) se înfiinţează 3 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Strategii sociale şi parteneriate; 

9) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef birou - Biroul Protecţie 
persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 

10) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 

11) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 

12) se înfiinţează 3 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Biroului Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 

13) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Resurse 
umane şi juridice; 

14) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridice; 

15) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 

16) se desfiinţează funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic şi resurse umane; 

17) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 

18) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului Resurse umane şi juridic; 

19) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Buget-
contabilitate; 

20) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate; 

21) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Serviciului Buget-contabilitate; 

22) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziţii publice; 

23) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 



profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziţii publice; 
24) se înfiinţează funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul 

Management documente, relaţii publice şi informatică; 
25) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 

profesional principal în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
26) se înfiinţează 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
27) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa a III-a, grad 

profesional principal în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică; 
28) se înfiinţează 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa a III-a, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului Management documente, relaţii publice şi informatică. 
În ceea ce priveşte structura funcţiilor contractuale, se propun următoarele: 
1) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog, grad profesional 

stagiar în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 

2) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Monitorizare şi consiliere, Serviciul Protecţia copilului şi 
familiei; 

3) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate (S), 
grad profesional II în cadrul Compartimentului Administrativ;  

4) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de şofer (M), treapta I în cadrul 
Compartimentului Administrativ; 

5) se înfiinţează 2 funcţii contractuale de muncitor calificat (M), treapta a III-a în cadrul 
Compartimentului Administrativ; 

6) se înfiinţează 1 funcţie contractuală de îngrijitor (G) în cadrul Compartimentului 
Administrativ.   

Având în vedere faptul că există modificări în structura funcţiilor publice, a fost solicitat 
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, acesta fiind prealabil şi obligatoriu, conform 
art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Noua structură a Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 
va fi următoarea: 

1. director executiv; 
2. director executiv adjunct; 
3. Serviciul Stabilire beneficii şi protecţie socială: 
a) Compartimentul Stabilire ajutor social; 
b) Biroul Alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare încălzire locuinţe; 
4. Serviciul Protecţia copilului şi familiei: 
a) Compartimentul Protecţia copilului; 
b) Compartimentul Monitorizare şi consiliere; 
5. Compartimentul Strategii sociale şi parteneriate; 
6. Biroul Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi; 
7. Serviciul Resurse umane şi juridice; 
8. Compartimentul Control intern; 
9. Serviciului Buget-contabilitate; 
10. Compartimentul Achiziţii publice; 
11. Serviciul Management documente, relaţii publice şi informatică; 
12. Compartimentul Administrativ.  
În consecinţă, organigrama Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2017, va cuprinde un număr de 85 posturi, structurate astfel: 
 - 9 funcţii publice de conducere: 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv; 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct; 



  - 5 funcţii publice de conducere de şef serviciu; 
  - 2 funcţii publice de conducere de şef birou; 
 - 68 funcţii publice de execuţie; 

- 8 funcţii contractuale de execuţie. 
De asemenea, direcţia gestionează dosarele de personal pentru 453 asistenţi personali, 

angajaţi pe bază de contract individual de muncă, la nivelul anului 2017 fiind aprobat, prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/2017, un număr total de 500 asistenţi 
personali. 

Au fost respectate prevederile art. 100 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, iar, la stabilirea 
numărului total al funcţiilor publice de conducere din cadrul direcţiei, s-au respectat prevederile 
art. 112, referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de conducere admise în cadrul 
instituţiei - maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate şi reflectă ierarhizarea 
compartimentelor, precum şi subordinea ierarhică directă faţă de conducerea instituţiei. Nu există 
funcţii contractuale de conducere. 

Posturile de natură contractuală din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova nu au în fişele posturilor atribuţii care să implice exercitarea de 
prerogative de putere publică, aşa cum este stipulat de art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în temeiul 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului 
României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova. 

 
 

 
             DIRECTOR EXECUTIV,                     COMP. JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 
                     
                    Ioana Stoian                                           Insp. Ileana Cosînzeana Păuneaţă 

 
                                                                                           Insp. Carmen-Luisa Răpănoiu 
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