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HOTARARE  nr. 85 / 2022 
pentru modificarea organigramei și statului de funcții  

ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 14985 / 18.05.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 14988/18.05.2022; 
-Nota de fundamentare a conducătorului Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș nr. 14949/18.05.2022; 
-Prevederile art. 518 alin. 1 lit. b și d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Avizul Comisiei juridice și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția 

copilului, cultură, arte și sport. 
În temeiul  art. 129 alin. 3 lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a, coroborate  cu prevederile art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 
Hotîrăște : 

 
  Art. 1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș 
prevăzute cu un număr total de 66 de funcții aprobate prin HCL nr. 27/2022, după cum urmează: 
 (1) REORGANIZĂRI/REDENUMIRI BIROURI/COMPARTIMENTE 

a).Reorganizarea Biroului juridic, autoritate tutelară, resurse umane, registratură, relații cu publicul, 
evaluare inițială, prin desființarea funcției publice de conducere vacante de șef birou, gradul II, rezultând 3 (trei) 
compartimente aflate în subordinea Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială: Compartiment juridic și autoritate 
tutelară; Compartiment  registratură, relații cu publicul;  Compartiment resurse umane. 

b).Reorganizarea Biroului contabilitate, achiziții publice, administrativ, prin redenumirea sa în Biroul 
contabilitate, salarizare și administrativ, constituit din 2 (două) compartimente, după cum urmează: Compartiment 
contabilitate, salarizare; Compartiment  administrativ. 

c).Reorganizarea  Compartimentului registratura, relații cu publicul, evaluare inițială, prin redenumirea sa în 
Compartiment registratură, relații cu publicul. 

d).Redenumirea Compartimentului monitorizare, analiză statistică, incluziune socială, în Compartimentului 
monitorizare, analiză statistică, incluziune socială și evaluare inițială. 

e).Înființarea funcției publice de execuție de  inspector /I/ debutant, vacant, în   Compartimentul   
monitorizare, analiză statistică, incluziune socială și evaluare inițială. 

(2)Funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, după caz, în compartimentele rezultate. 
 (3) FUNCȚII CONTRACTUALE-TRANSFORMĂRI/MUTĂRI: 

a).Se transformă  funcția  contractuală de execuție vacantă de asistent social, (S) principal,  din cadrul 
Compartimentului monitorizare, analiză statistică, incluziune socială și evaluare inițială, în  funcția  contractuală de 
execuție de asistent social (S), debutant. 

b).Se transformă funcția contractuală de executie vacantă de asistent social (S), principal,  din  cadrul 
Centrului de Consiliere Socio-Educativ ,,Acces”, în funcția  contractuală de execuție de kinetoterapeut (S) debutant. 

c).Se transformă funcția contractuală de execuție, vacantă, de psiholog (S), practicant, din  cadrul Centrului 
de Consiliere Socio-Educativ ,,Acces”,  în funcția contractuală de execuție de psiholog (S), stagiar. 

d).Mutarea postului contractual de execuție,  vacant,  de asistent social (S), debutant, din  cadrul 
Compartimentul registratura și relații cu publicul, în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză statistică, incluziune socială 
și evaluare inițială; 

e).Mutarea postului contractual de execuție, vacant,  de asistent social (S), debutant, din cadrul 
Compartimentului coordonare servicii sociale și intervenție în situații de urgență: abuz, neglijare și violență, în cadrul 
Compartimentului monitorizare, analiză, statistică, incluziune socială și evaluare inițială. 

Art. 2: Anexa nr. 1 - Organigrama Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș și Anexa nr. 2 - Statul de funcții al 

Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

        Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                            Secretar  general U.A.T. 
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