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         ROMÂNIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 368 

din  27.08.2020 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială 

a municipiului Galați 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 414/11.08.2020 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

27.08.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 144712/11.08.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 144719/11.08.2020, al 

Serviciului Juridic și Legalitate şi al Serviciului Resurse Umane și Salarizare; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și 

libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; 

Văzând nota de fundamentare nr. 15262/11.08.2020, a Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Galați; 

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2), lit. ”l” din Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului 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 și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin. (3) din Legea asistenţei sociale              
nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, regulamentele-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura 
orientativă de personal a acestora; 

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din Ordinul  Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,  
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persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate 
în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (3),   
lit. ”c” și alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență 
Socială a municipiului Galați, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi 
anterioare contrare își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3 – Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

                           Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar general, 
                                



hcl
Text introdus
Anexa 1 la HCL nr. 368/27.08.2020

hcl
Dreptunghi

hcl
Text introdus
Președinte de ședință,Cristian-Sorin Enache
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