
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
                                                                                                     PROIECT 
  

        HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 

referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială Craiova 

         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.17306/2020, raportul nr.17390/2020 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.17448/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, Codul Muncii, 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, 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, Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1, 
art.196 alin.1 lit.a, art.385, art.402, art.408, art.518 şi art.519 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea efectelor art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova. 

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2019 rămân nemodificate. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Craiova. 

 
           INIŢIATOR,    AVIZAT, 
             PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 



         Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 

   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 17306 /29.01.2020 

  
                                                                                                                             SE APROBA, 
                                                                                                                                PRIMAR, 
                                                                                                                        MIHAIL GENOIU 
 

                               AVIZAT, 
                            VICEPRIMAR, 
                        STELIAN BĂRĂGAN 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND 
ÎNCETAREA EFECTELOR ART. 4 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 522/2019 REFERITOARE LA REORGANIZAREA 

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019 s-a aprobat 

reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în Direcţie Generală de Asistenţă Socială 
Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale acesteia. Urmare reorganizarii, a fost 
infiintată functia publică de conducere vacantă de director general.  

Potrivit art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019: „Până la 
numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, conducerea 
institutiei va fi asigurata de doamna Barbu Gheorghiţa-Daniela, şef serviciu în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Craiova”. 
 Prin adresa nr. 229070/30.12.2019, a fost solicitat punctul de vedere al Agenţiei Naţionale 
al Funcţionarilor Publici cu privire la ocuparea tempotrară a funcţiei publice vacante de director 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova de către doamna Barbu Gheorghiţa-
Daniela, şef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Craiova. Ca 
răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr. 61067/29.01.2020, înregistrată cu nr. 
16972/29.01.2020, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici ne-a recomandat ca, pentru mai 
multe clarificări, să ne adresăm Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 În vederea respectării dispoziţiilor legale ce guvernează funcţia publică, pana la clarificarea 
situatiei, pentru desfasurarea activitatii curente a Directiei Generale de Asistenta Sociala, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova,  
- încetarea efectelor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019, 
referitoare la reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova; 
-  celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 522/2019 raman nemodificate. 
 
 
 SERVICIUL RESURSE UMANE, 

 Georgeta-Viorica Gligorijević 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 17390/29.01.2020 

              PRIMAR, 
                   MIHAIL GENOIU  
 
 
                     AVIZAT, 
               VICEPRIMAR, 
          STELIAN BĂRĂGAN 
 

 
 

RAPORT 
privind încetarea efectelor art. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova. 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019 s-a aprobat 
reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în Direcţie Generală de Asistenţă Socială 
Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale acesteia. Urmare reorganizarii, a fost 
infiintată functia publică de conducere vacantă de director general.  
 Potrivit art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019: „Până 
la numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, conducerea 
institutiei va fi asigurata de doamna Barbu Gheorghiţa-Daniela, şef serviciu în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Craiova”. Propunerea doamnei Barbu Gheorghiţa-Daniela s-
a bazat pe prevederile art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi nompletările ulterioare: din acelaşi act legislativ: „Pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de 
master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare”: diploma de 
formare specializată în administraţia publică pentru funcţionarii publici de conducere; diploma de 
master în managementul şi dezvoltarea resurselor umane, diploma în management financiar 
contabil; 
 De asemenea, s-a ţinut cont de experienţa profesională a doamnei Barbu Gheorghiţa-Daniela 
care a ocupat funcţia de director executiv în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dolj, de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi de 
preşedinte cu rang de secretar de stat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. 
 Autoritatea administraţiei publice locale a solicitat, prin adresa nr. 229070/30.12.2019, 
punctul de vedere al Agenţiei Naţionale al Funcţionarilor Publici cu privire la ocuparea temporară a 
funcţiei publice vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova de 
către doamna Barbu Gheorghiţa-Daniela, şef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Craiova. 
 Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr. 61067/29.01.2020, înregistrată cu nr. 
16972/29.01.2020, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici ne-a recomandat ca, pentru mai 
multe clarificări, să ne adresăm Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 În vederea respectării dispoziţiilor legale ce guvernează funcţia publică, pana la clarificarea 
situatiei, pentru desfasurarea activitatii curente a Directiei Generale de Asistenta Sociala, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
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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. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
- încetarea efectelor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

522/2019, referitoare la reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova. 
-  celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 522/2019 raman nemodificate. 

 
 
 

          Pt. ŞEF SERVICIU,                         ÎNTOCMIT, 
GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ       OLGA GEORGESCU 
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