
Consiliul local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, 

telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e.-mail: office@primariaslatinaxo site:www. primariaslatina.ro 

Nr. 447/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit In şedinţa ordinară din data de 
29.11.2022; 

Avănd în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina Inregistrat la nr.125491/21.11.2022; 
- Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina Inregistrată la nr. 

10752/21.11.2022; 
- Raportul de specialitate nr.126294/23.11.2022 al Direcţiei Generale Management; 
- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 — 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate In 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, cu modificările i completările ulterioare; 

- HCL nr. 413/31.10.2022 - modificare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere 
funcţii publice pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina; 

- avizul favorabil al Comisiei Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (7), coroborat cu art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială 

Slatina - instituţia publică specializată in administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi 

a serviciilor sociale, prevăzut In anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data aprobării prezentei hotărâri Işi incetează aplicabilitatea prevederile Hotărârilor 

Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 187/27.05.2021, 123/14.05.2008 şi 22/26.01.2017. 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina i se 
comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Munici iului Slatina; 
Direcţia d ocială Slatina. 

Pr 

Hotărărea a fost adoptată cu 
15 - 

6 - 
21 - 

Contrasemnează, 
Secretar general al i,i icipiu1ui Slatina 

Mihai - n IDITA 

15 voturi „PENTRU". 
consilieri prezenţi 
consilieri absenţi 
consilieri în funcţie. 



ANEXA la HCL nr. 447/29.11.2022 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIOI\iARE 
AL 

DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLATINA 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE 
al 

DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLATINA 

Serviciul public de asistenţă socială a fost Infiinţat prin HCL nr. 49/25.05.2001, de-a lungul 
timpului intervenind modificări in ceea ce priveste forma de organizare, denumirea serviciului, 
organigramă, număr de personal. Raportând strict la denumirea sub care a functionat servicul public de 
asistenta socială la nivelul municipiului Slatina, se reţin următoarelor hotărâri ale consiliului local: 

HCL nr. 49/25.05.2001 — se Infiinţează serviciul public „Asistenţă Socială" 
HCL nr. 69/28.06.2001 — se modifică denumirea serviciului public din „Asistenţă Socială" in 
„Protecţie şi Asistenţă. Socială" 
HCL nr. 23/27.02.2002 — serviciul public se organizează ca direcţie şi se va numi „Direcţia 
Protecţie şi Asistenţă Socială" 
HCL nr. 329/27.11.2018 - schimbare denumire serviciu public de asistenţa sociala din Direcţia 
Protecţie i Asistenţă Socială 1n Direcţia de Asistenţă Sociala Slatina 

• CA1,),ITQLVL 

‹.› RAL

Art. 1. (1) Direcţia de Asistenţă Socială Slatina (DAS Slatina) este instituţia publică specializată in 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, infiinţată de 
Consiliul local al municipiului Slatina, ca direcţie de asistenţă socială, denumită 1n continuare 
Direcţia/DAS Slatina, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 
sau comunităţi aflate In nevoie socială. 

(2) Prin intermediul Direcţiei se desfăşoară activităţi de asistenţă şi protecţie socială, asistenţă 
comunitară i medicală preşcolară şi şcolară., 1n municipiul Slatina. 

Art. 2. (1) Prin direcţia de asistenţă socială 1n Inţelesul prezentului regulament se Inţelege 
autoritatea de specialitate cu personalitate juridică, structurată organizatoric potrivit organigramei, 
astfel Incât funcţionarea acesteia să asigure Indeplinirea atribuţfilor ce îi revin potrivit legii, ţinând 
cont de serviciile sociale organizate in structura sau In subordinea direcţiei. 

(2) DAS Slatina elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de 
dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională in vederea prevenirii situaţiilor de risc la care sunt 
expuse grupuri sau persoane din comunitate. 

(3) in aplicarea politicilor sociale direcţia indeplineşte 1n principal următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de 

sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii In 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. In 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 instituţfi care au responsabilităţi 1n 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 In domeniul asistenţei sociale. 
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Art. 3. (1) Sediul administrativ al Direcţiei este In municipiul Slatina, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, 
judeţul Olt. 

(2) Pe toate actele emise de Direcţie se va menţiona „Consiliul Local al municipiului Slatina, 
Direcţia de Asistenţă Socială Slatina" precum şi sediul direcţiei. 

(3) Directorul executiv asigură conducerea, Indrumarea şi controlul serviciilor din structura DAS 
Slatina. 

Art. 4. Durata de funcţionare a DAS Slatina este nelimitată. 

Art. 5. DAS Slatina Işi desfăşoară activitatea In baza prezentului Regulament de Organizare şi 

Funcţionare şi a prevederilor legale 1n vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenţei 

sociale nr. 292/2011, cu modificările i completările ulterioare i a OUG nr. 57 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6. DAS Slatina dispune de cod fiscal, cont bancar propriu şi de ştampilă. 

Art. 7. Obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, 

activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale 
sau de grup, 1n vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii -de dificultate, vulnerabilitate sau 
dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii 

Art. 8 Principiile care stau la baza furnizării serv< iciilor sociale sunt: 
a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială in condiţiile prevăzute de lege; 
b) respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane 1i este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a 

personalităţii; 
c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu Işi pot asigura 

nevoile sociale, pentru menţinerea şi Intărirea coeziunii sociale; 
d) parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi 

privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege, cooperează in vederea 
acordării serviciilor sociale; 

e) subsidiaritatea - In situaţia in care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile 
sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul; 

f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie 
activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora; 

g) transparenţa - 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; 

h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau 
preferinţă faţă de rasă., naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori 
orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV 
sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect 
restrângerea folosinţei sau exercitării, in condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. 
i) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces In mod 

egal la oportunităţile de Implinire şi dezvoltare personală, dar şi la mă.surile şi acţiunile de protecţie 

socială; 

j) 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; 

Art. 9. Atribuţiile Direcţiei, conform Anexei nr. 2 la 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, cu modificările i completările ulterioare, sunt următoarele: 

(1) Beneficii de asistenţă socială 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 

socială; 
b) pentru beneficiile de asistenţă. 'socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea limară a 

cererilor şi transmiterea acestora către agenţfile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 
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c) verifică Indeplinirea 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 In vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

d) Intocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendarefincetare a 
beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă Primarului pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
indreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de Indeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
Indreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate In care se pot afla membrii comunifăţii şi propune 
măsuri adecvate In vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 

socială; 
j) indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale In yigoare. 
(2) Administrare şi acordare servicii sociale 
a) elaborează, In 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) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul Consiliului Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate 
privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 
pentru a fi Infiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi 
sursele de finanţare; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică mă.surile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare 
şi excludere socială in care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate 1n dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile 
de risc de excluziune socială; 

e) realizează atribuţifie prevăzute de lege 1n procesul de acordare a serviciilor sociale; 
f) propune Infiinţarea 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 in propria administrare; 
i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională in domeniul 

serviciilor sociale; 
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, in conformitate cu 

planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 
1) 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; 

m) Incheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; 
evaluează şi monitorizează activitatea acestora, In condiţiile legii; . 

n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, Infiinţat potrivit 
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, in 
elaborarea documentaţiei de atribuire şi in aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

o) planifică şi realizează activifăţile de informare, formare şi Indrumare metodologică, in vederea 
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

p) colaborează peunanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari; 
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q) sprijină dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat in România, cu modificările ulterioare; 

r) Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale in vigoare; 
s) asigură, pentru relaţifie directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi 

autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. 

Art.10. in vederea asigurării eficienţei şi transparenţei in planificarea, finanţarea şi acordarea 
serviciilor sociale, DAS Slatina are următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 
b) 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, 1n termen de 15 zile de la data 
aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, 1n format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel 
judeţean a datelor şi informaţfilor 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; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 
fumizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 
instituţfilor/structurilor cu atribuţii In monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, In 
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 1n realizarea vizitelor de monitorizare, in 
condiţfile legii. 

Art.11. in administrarea şi acordarea serviciilor sociale, DAS Slatina, realizează următoarele: 
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile 

sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
b) primeşte şi Inregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 

reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori priva-ţi de 
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate 1n dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale popula-ţiei din unitatea administrativ-teritorială 1n vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate 1n dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile 
de risc de excluziune socială; 

d) elaborează, In 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; 

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii 
comunitare; 

f) acordă servicii de asistenţă comunitară, 1n baza măsurilor de asistenţă socială incluse de 
Direcţie in planul de acţiune; 

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 
servicii sociale; 

h) acordă direct sau prin centrele proprii 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. 12. (1) DAS Slatina are drept scop acordarea de servicii sociale, destinate: 
a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate persoanelor 

şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de 
persoane, precum şi persoanelor private de libertate 

b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi pot fi: centre de primire 1n regim de urgenţă a 
-victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe 

protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru 
servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi 
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reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere 
precum şi centre destinate agresorilor. 

c) persoanelor cu dizabilităţi, prioritare fiind serviciile de Ingrijire la domiciliu destinate 
persoanelor cu dizabilităţi, centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin 
legile speciale precum i asistenţă şi suport. 

d) persoanelor vârstnice ca servicii de Ingrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau in 
centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le 
asigure Ingrijirea, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, in funcţie de natura şi 
gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

e) protecţiei şi promovării drepturilor copilului, ca servicii de prevenire a separării copilului de 
părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia In ceea ce priveşte creşterea şi Ingrijirea 
copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

(2) Complementar, Direcţia de Asistenţă Socială Slatina: 
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor precum şi modul de respectare a drepturilor 

copiilor; 
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 
c) consiliere şi informarea familiilor cu copii 1n intreţinere asupra drepturilor şi obligaţiflor 

acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
d) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi 

urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au In ingrijire copii cu părinţi 
plecaţi la muncă in străinătate; 

e) monitorizare şi analizare a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-
teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea 
datelor şi informaţiflor relevante; 

f) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, 1n colaborare sau 
in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

g) asigură ponderea personalului de specialitate angajat in raport cu tipurile de servicii sociale; 
h) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 
i) asigură. instruirea In problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a 

asistenţilor personali; 
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protec-ţia copilului 1n domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţifle solicitate din 
acest domeniu. 

k) acordă servicii de găzduire, Ingrijire, asistenţă., ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi 
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate 1n dificultate. 

Art. 13. Obiectivele DAS Slatina: 
a) Lărgirea sferei de activitate prin diversificarea serviciilor sociale 1n vederea asigurării accesului 

pentru un număr cât mai mare de persoane aflate In situaţie de dificultate socială. 
b) Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale de calitate 

în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente. 
c) Colaborarea cu instituţii şi organizaţii, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de 

combatere a marginalizării sociale. 
d) Conceperea de programe de prevenire a dependenţei de serviciile sociale a persoanelor asistate. 
e) Promovarea activităţii Direcţiei In plan local, prin implernentarea de modele de bună practică 1n 

rândul partenerilor, dar şi prin informări 1n mass-media. 
f) Perfecţionarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecţionare, seininarii şi 

conferinţe in domeniul social organizate pe plan local, naţional sau european, in vederea Imbunătăţirii 
serviciilor sociale acordate. 

Art. 14. Conducerea Direcţiei acţioneaz'ă permanent in vederea indeplinirii la timp şi In mod 
corespunzgor a atribuţiilor ce îi revin prin legi, decrete, hotărârţ ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi 
sunt date prin prezentul Regulament. 
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Art. 15. in problemele de specialitate, direcţia promovează proiecte de hotărki, pe care le prezintă 
spre aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina. 

Art. 16. Leg'ătura dintre Consiliul Local al municipiului Slatina şi DAS Slatina, se face prin 
Primarul municipiului Slatina sau viceprimarul de resort şi directorul executiv al Direcţiei. 

Art. 17. Angaj area salariaţilor se face in condiţiile legii, 1n limita posturilor din organigrama 
aprobată de catre Consiliul Local al municipiului Slatina. 

Art. 18. Numărul şi structura de personal se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al 
municipiului Slatina, la propunerea conducerii DAS Slatina şi a Primarului municipiului Slatina sau a 
viceprimarului de resort. 

Art. 19. DAS Slatina poate fi infiinţată, restructurată, desiiinţată prin hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Slatina, cu votul majorităţii consilierilor 1n funcţie. 

Art. 20. Personalul Direcţiei este alcătuit din funcţionari publici numiţi "in funcţii publice prin 
dispoziţia directorului executiv şi din personal angajat cu contract individual de muncă, In condiţiile 
legii. 

Art. 21. Atribuţfile personalului din cadrul Direcţiei sunt stabilite prin fişa postului şi prin 
dispoziţii ale directorului executiv. Şeful ierarhic superior stabileşte pentru personalul din subordine 
atribuţiile de serviciu, In funcţie de specificul postului şi de modificările ce intervin 1n domeniul de 
activitate - In conformitate cu legislaţia în vigoare, iar directorul executiv al instituţiei, le aprobă. 

Art. 22. Drepturile, Indatoririle şi răspunderea f-uncţionarilor publici sunt prevăzute In OUG nr. 57 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 23. Drepturile, Indatoririle şi răspunderea personalului Contractual sunt atat In OUG nr. 57 
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare cât i în Legea nr. 53/2003 — 
Codul Muncii, republicată, cu modificarile completarile si ulterioare. 

Art. 24. Programul de lucru, măsurile de organizare, măsurile de disciplină a muncii pentru 
personalul din cadrul direcţiei, se stabilesc prin Regulamentul intem, aprobat de către conducere, 1n 
baza actelor normativein vigoare. 

Art. 25. Ordinele de deplasare 1n interes de serviciu pentru personalul din cadrul instituţiei se 
aprobă de către directorul executiv. 

Art. 26. Ordinele de deplasare 1n interes de serviciu pentru directorul executiv al direcţiei se 
aprobă de către Primarul municipiului Slatina sau viceprimarul de resort. 

,CAPIT,Q1,4VL 2 
-PATRIMONIŢJIL-ŞILIFIÂNŢARE 

"DIR£C,TEI:DIK ',ÂSIS‘;,1',‘ENT:k gLATINA „ . 

Art. 27. Patrimoniul DAS Slatina este format din bunurile mobile şi imobile preluate pe bază de 
protocol de la Primăria municipiului Slatina, din imobilele puse la dispoziţie de catre Consiliul Local 
al municipiului Slatina, precum şi din bunurile mobile şi imobile dobândite din achiziţii, sponsorizări, 
donaţii etc. 

Art. 28. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei se asigură din bugetul local şi 
sponsorizări. 

(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asisten-ţă socială., se asigură din bugetul local, 
bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

(3) Buge-tul DAS Slatina se aprobă de Consiliul Local al municipiului Slatina. 

Art. 29. Directorul executiv al DAS Slatina exercită funcţia de ordonator terţiar / secundar de 
credite, potrivit legii. 
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Art. 30. Trimestrial, ordonatorul terţiar / secundar de credite intocmeşte situaţiile financiare care 
se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Slatina. 

Art. 31. DAS Slatina îşi va putea completa veniturile din orice sursă permisă de lege — altele decât 
cele bugetare. 

Art. 32. Veniturile extrabugetare ale DAS Slatina se incasează, administrează, utilizează şi 
contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale in vigoare. 

Art. 33. Execuţia de casă a bugetului DAS Slatina se ţine de către compartimentul de specialitate 
din cadrul direcţiei pentru serviciile funcţionale. 

Art. 34. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate In buget se aprobă de 
către ordonatorul terţiar / secundar de credite şi se efec-tuează numai cu viza prealabilă de control 
financiar preventiv intem, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, Incadrarea 1n creditele bugetare 
aprobate şi destinaţia acestora. 

4PIT01_,UL 3 
NIAN:4,.EMENTidt; Ş,:ORGANIZARRA 

13IRETIEI DE ASISTENTĂ SOCALĂ,.. ŞLĂIINA , 

Art. 35. (1) Primarul municipiului Slatina coordonează şi controlează DAS Slatina. 
(2) Primarul poate delega prin dispoziţie unele atribuţii, conform legii, unuia dintre viceprimari. 

Art. 36 (1) Conducerea DAS Slatina este asigurată de Directorul executiv al Direcţiei — 
subordonat Consiliului Local al municipiului Slatina, respectiv Primarului municipiului Slatina. 

(2) Directorul executiv asigură conducerea executivă. a Direcţiei şi ră.spunde de buna ei funcţionare 
in Indeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 

(3) in exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv al Direcţiei Slatina emite dispoziţii. 
(3) Directorul executiv reprezintă Direcţia, 1n relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 

persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi in justiţie. 
(4) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al direcţiei 

se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice. 

Art. 37. (1) Directorul executiv Indeplineşte, in condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei In calitate de persoană juridică, după caz; 
b) exercită funcţia de ordonator de credite, potrivit legii, 
c) Intocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de incheiere a exerciţiului 

bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului local; 
d) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale, al planului anual de acţiune; 
e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării 

strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru imbunătăţire a activităţii; 
f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei, potrivit legii; 
g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al Direcţiei; 
h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei; 
i) aplică sancţiuni disciplinare, In conformitate cu prevederile legale; 
j) informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate 

In cadrul instituţiei; 
k) repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa; 
1) participă la şedinţele Consiliului Local şi ale Comisiilor de specialitate ale acestuia; 
m) asigură rezolvarea problemelor curente ale instituţiei; 
n) iniţiază i elaboreaza note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri 1n 

domeniul de activitate al directiei, in vederea promovării acestora In Consiliul Local; 
o) urmăreşte indeplinirea hotărarilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului date 1n 

competenţa Direcţiei; 

8/24 



p) urmăreşte Intocmirea fişei fiecărui post din subordine; 
q) aprobă promovarea şi face evaluarea personalului din subordine; 
r) acordă audienţe cetăţenilor; 

s) elaborează anual rapoartele privind activitatea instituţiei pe care le prezintă Consiliului 
Local al Municipiului Slatina; 

t) propune Consiliului Local proiecte care au ca scop imbunătăţirea activităţii de asistenţă 

socială; 
u) ia masuri pentru instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate; 
v) monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul asigurării 

beneficiilor si furnizării serviciilor sociale; 
w) asigură buna desfăşurare a raporturilor de serviciu şi de muncă dintre angajaţii instituţiei; 

x) asigură diseminarea informaţiilor către cetăţeni cu privire la activitatea Direcţiei; 

y) propune strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Slatina şi o supune spre 
aprobare Consiliului Local; 

z) aprobă acordarea indemnizaţiilor lunare 1n cazul 1n care persoana cu handicap grav sau 
reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta; 

aa). deleagă competenţe personalului de specialitate din sUbordinea sa, conform prevederilor 
legale; 

(2) Directorul executiv Indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a 
consiliului local. 

(3) in absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 
şefii/coordonatorii de compartiment, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv. 

Art. 38. Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin conducătorilor de 
structuri ale direcţiei (directdr, şefi de servicii / birouri / centre): 

a) organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare funcţie publică / contractuală 

din subordine; 
b) stabilesc măsurile necesare, urmăresc şi răspund de Indeplinirea 1n bune condiţii a obiectivelor; 
c) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea in termenele legale 

si conform prevederilor legale, a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere; 
d) asigură respectarea disciplinei 1n muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se 

impun; 
e) urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul serviciilor pe care le 

conduc,I1 Indrumă şi sprijină. 1n scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei 1n Indeplinirea 
sarcinilor Incredinţate; 

f) asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui 

compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine; 
g) repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa; 

h) verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, documentele 
Intocmite de personalul din subordine; 

i) veghează şi răspund, alături de personalul din subordine, de respectarea normelor legale şi a 
hotărârilor Consiliului Local al municipiului Slatina care cad in competenţa structurii coordonate; 

j) răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine in 
raporturile cu beneficiarii; 

k) Intocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul 
competenţelor lor; 

1) propun conducerii instituţiei, formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a 
activităţii; 

m)răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor 

adresate,In conformitate cu OG nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
n) Indeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere 1n legătură cu 

domeniul lor de activitate. 
o) realizează instruirea din punctie vedere al securităţii rnuncii pentru personalul din subordine. 
p) conduc, organizează, controlează i răspund de Intreaga activitate a structurii coordonate. 
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Art. 39. (1) Structura direcţiei este realizată pe criterii de maximă flexibilitate menită să garanteze 
transferul de funcţii, programe şi obiective prin servicii, birouri şi mai multe compartimente. 

(2) Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date In componenţă un 
număr restrâns de activităţi care nu presupun coordonarea unui şef de birou. 

(3) Structura organizatorică a DAS Slatina, aflată 1n subordinea directorului executiv este, 
conform HCL nr. 22/29.01.2021, următoarea: 

1. Compartiment Resurse umane, funcţii publice 
2. Compartiment Contabilitate 
3. Compartiment Juridic 
4. Compartiment Achiziţii publice 
5. Compartiment Relaţii cu publicul 
6. Compartimentul Mministrativ, SSM 
7. Compartiment Strategii, programe i parteneriate 
8. Serviciul Asistenţă medicală şcolară: 

8.1 Asistenţă medicală acordată In unităţile de invăţământ 

8.2 Asistenţă de medicină dentară acordatăin unităţile de Invăţământ; 

9.Biroul Asistenţă comunitară: 

9.1 Centrul comunitar de asistentă medico-socială 

9.2 Centrul de Ingrijire şi igienă corporală: 

9.2.1 — Adăpost temporar de urgentă pentru noapte 
10. Clubul Pensionarilor 
11. Compartiment Monitorizare, statistici i indicatori 
12. Compartimentul Consiliere psihologică 

13. Compartiment Intervenţie de urgenţă i prevenire marginalizare socială 

14. Compartiment Prestaţii şi servicii sociale 
15. Compartiment Asistenţa persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu nevoi speciale 
16. Compartiment Protecţia copilului - prestaţii sociale 
17. Compartiment Asistenţi personali, monitorizare 

Art. 40. Atribuţile i competenţele comune tuturor structurilor sunt: 
a) ţin evidenţa corespondenţei şi lucrărilor date spre realizare utilizând in acest scop registre de 

evidenţă pe suport de hârtie sau electronic; 
b) soluţionează In termenul prevăzut de lege corespondenţa şi lucrările repartizate; 
c) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru Indeplinirea atribuţiilor; 

d) Intocmesc, ori de cIte ori este necesar, statistici, sinteze, analize şi informări referitoare la actele 
administrative din evidenţa structurii; 

e) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale 
primarului precum i proiectele hotărârilor pe care direcţia le supune spre aprobare consiliului local, In 
domeniul de activitate al structurii; 

f) participă la elaborarea proiectului de buget al directiei şi a programului anual de achiziţii 

publice fundamentând sumele solicitate cât i bunurile, serviciile i lucrările solicitate a se achiziţiona; 

g) administrează resursele financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; 

h) participă la elaborarea de proiecte de strategii şi politici sociale locale, care vor fi supuse 
analizei şi aprobării consiliului local, cu aprobarea prealabilă a directorului executiv 

i) participă, Impreuna cu structura cu atribuţii In acest sens stabilită prin dispoziţia directorului 
executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea, monitorizarea, şi Indrumarea 
metodologică a implementarii i dezvoltării sistemului de control intem conform prevederilor legale in 
vigoare; 

j) răspund de arhivarea (fizică sau electronică) a corespondenţei/lucrărilor din domeniul de 
activitate; 

k) aplică legislaţia in domeniu de activitate, regulamentele aplicabile la nivelul unitaţii, norme PSI 
şi protecţia muncii i altele asemenea; 

1) Indeplinesc orice alte atribuţii prevăztite de .reglementările legale In vigoare sau dispuse de 
directorul executiv, in concordanţă cu pregatirea ş domeniul de activitate. 

Art. 41. Atribuţiile şi competenţele specifice fiecărei structuri 
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1. Compartiment Resurse umane, funcţii publice 
a) asigură. Intocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 

publice şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor in clasă., grad 
profesional, răspunde de organizarea In condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor; 

b) intocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum 
şi dosarele personale ale personalului contractual. 

c) asigură i răspunde de existenţa la dosar a tuturor doc-urnentelor prevăzute de lege; 
d) răspunde de stabilirea drepturilor salariale, avansarea in grad, gradaţie, conform legii; 
e) Intocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa 

funcţionarilor publici i a personalului contractual, conform legislaţiei in vigoare; 
f) solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum 

şi a personalului contractual, 1n condiţiile legii; 
g) intocmeşte, pe baza documentelor prezentate de angaj aţi, i gestionează dosarele de deduceri 

personale; 
h) intocmeşte actele administrative privind Incheierea, modificarea, suspendarea şi Incetarea 

raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor 
prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul 
instituţiei (inclusiv asistenţii personali ai persoanelor cu handicap); 

i) intocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza 
raportului Comisiei de disciplină şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor, 1n ceea ce priveşte 

mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale; 
j) solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor 

publici; 
k) Intocmeşte şi/sau verifică, după caz foaia colectivă de prezenţă.. 

1) Intocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele 
definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, 

drepturile salariale lunare sau noi angajări; 
m) ţine evidenţa activităţii de practica a studentilor 
n) colaborează. cu ANFP in vederea tra.nsmiterii datelor personale ale funcţionarilor publici, 

precum şi funcţiile publice vacante sau modificările intervenite 1n funcţia publică; 

o) Intocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor şi a ecusoanelor angajaţilor direcţiei; 

p) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a Invoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a 
concediilor pentru ingrijirea copilului până la implinirea vârstei de 2 ani şi alte concedii; 

2. Compartiment Contabilitate 
a) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii in conformitate cu prevederile legii; 
b) Intocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei,1n baza centralizării datelor din pontaje; 
c) Intocmeşte ordinele de plată privind drepturile/contribuţiile/reţinerile salariale; 
d) răspunde de efectuarea corectă, 1n termenul legal, a viramentelor pentru salarii; 
e) Intocmeşte şi transmite către ANAF Declaraţia 100 şi Declaraţia 112; 
f) verifică activitatea casieriei direcţiei; 

g) asigura executarea şi decontarea sumelor stabilite In baza Legii 34/1998 privind acordarea unor 
subventii asociaţilor i fundaşiilor romane cu personalitate juridică care Infiinteaza i administreaza 
unităţi de asistenţă socială; 

h) urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi intocmeşte propunerile de rectificare a 
bugetului, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre; 

i) Intocmeşte situaţiile -financiare lunare, trimestriale şi anuale respectând regulile de Intocmire şi 

termenele de depunere ; 
j) Intocmeşte cererile de finanţare şi decontul pentru cheltuieli de personal, pentru asistenţa 

medicală comunitară şi asistenţa medicală generaşă şi denară din unităţile de Invăţământ i pentru 
cheltuieli cu medicamente ş materiale sanitare; 

k) organizează inventarierea elementelor de activ ş pasiv i participă la valorificarea rezultatelor 
acesteia; 

1) asigură exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv; 
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m) exercită atribuţii specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare 
Forexebug ; 

n) verifică documentele justificative primite şi Intocmeşte notele contabile pentru toate 
operaţiunile economico — financiare 

o) realizează activitatea financiar-contabilă privind beaeficiile de asistenţă socială gestionate la 
nivelul direcţiei; 

p) Inregistrează In contabilitate documentele în mod sistematic şi cronologic şi Intocmeşte balanţa 

de verificare lunară, avându-se 1n vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice; 
q) 1ntocmeste si semnează ordinele de plată şi efectuează plăţile corespunzătoare activităţii 

curente, pe baza documentelor justificative intocmite de compartimentele de specialitate in 
conformitate cu prevederile legale; 

r) asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor si veniturilor 
bugetare care reflectă incasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 

s) tine evidenţa sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, furnizorilor, a 
cheltuielilor curente pe capitole, subcapitole si aliniate si verifică concordanţa cu balanţele analitice; 

t) intocmeşte registrul jurnal si registrul inventar. . 
u) elaborează contul de incheiere a exerciţiului bugetar ; 
v) asigură emiterea, verificarea i evidenţa formularelor: "propunere de angajare a cheltuielilor", 

"angajament bugetar" şi "ordonanţare de plată" in vederea efectuării plăţii cheltuielilor bugetare; 
w) raspunde de evidenţa angajamentelor bugetare şi legale; 
x) desfăşoară execuţia bugetară la capitolele: 68.02 „asigurări şi asistenţă socială" , 65.02 

„Invăţământ", 66.08 „servicii de sănătate publică" şi ţine la zi prăţile pe articole şi alineate, şi 

Intocmeşte situaţii informative privind execuţia bugetară; 
y) 1ntocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal. 

3. Compartiment Juridic 
a) asigură implementarea prevederilor legale şi consultaţii juridice personalului din cadrul 

direcţiei 

b) asigură informarea şi prelucrarea personalului privind actele normative noi care fac obiectul 
activităţii direcţiei; 

c) asigură elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor locale, a programelor, studiilor, 
analizelor şi statisticilor din domeniul protecţiei şi asistenţei sociale; 

d) asigură liberul acces la informaţii publice in conformitate cu prevederile legale prin organizarea 
şi funcţionarea punctului de informare — documentare; 

e) colaborează cu toate instituţiile abilitate de lege in vederea realizării obiectivelor direcţiei. 
f) vizează de legalitatea referatele premergătoare emiterii dispoziţiilor directorului executiv, 

dispoziţfilor primarului şi hotărârilor Consiliului local, precum şi avizarea şi contrasemnarea actelor cu 
caracter juridic Intocmitein cadrul structurilor direcţiei cărora le asigură consiliere de specialitate; 

g) reprezintă DAS Slatina 1n faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, promovează acţiuni, 
exercită căile de atac ordinare sau extraordinare 1n instanţă, luând toate măsurile pe care le crede de 
cuviinţă 1n faţa instan-ţelor judecătoreşti In vederea susţinerii intereselor instituţiei, pe baza mandatului 
emis; 

h) asigură consiliere juridică şi informaţii privind problematica socială membrilor Clubului 
Pensionarilor 

i) urmăreşte Indeplinirea hotărarilor Consiliului local al municipiului Slatina, dispoziţiile 
primarului şi deciziile directorului executiv al direcţiei; 

4. Compartiment Achiziţii publice . - . 
a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi pnontaţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; 
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, 

In cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 
c) Indepfinirea obligaţiflor referitoare la publicitate, astfel curn sunt acestea prevăzute legislaţia în 

vigoare; 
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 
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f) ţine evidenta tuturor contractelor de achizitii publice aflate In curs de executare, urmăreşte 

realizarea lor i atentionează structurile de resort privind ajungerea la termen; 
g) colaborează cu celelalte structuri ale directiei care au obligaţia de a sprijini activitatea 

compartimentului de achiziţii publice, 1n funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvatein contextul aplicării procedurii de atribuire; 

h) asigură legătura cu serviciul de consultanţă. In domeniul achiziţiilor publice, dacă este cazul, 
conform prevederilor legislatiei in vigoare, In scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 

aplicării procedurii de atribuire. 

5. Compartiment Relaţii cu publicul 
a) asigură liberul acces la informaţiile de interes public privind activitatea direcţiei, 1n 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
b) desfăşoară activitatea de primire, evidenţiere şi repartizare — direct sau conform rezoluţiei 

directorului executiv, după caz — a petiţfilor ce sunt adresate direcţiei, precum şi activitatea de 
comunicare a răspunsurilor către petiţionari in termenul legal, conform OG nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) asigură activitatea de inregistrare a corespondenţei/documente; 

d) gestionează registrul corespondenţă; 

e) răspunde de primirea şi restituirea de la i către structuri a documentelor ce necesită obţinerea 

rezoluţiei / vizei / aprobării / semnăturii directorului executiv; 
f) Inregistrează şi repartizează corespondenţa în condica serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor din cadrul direcţiei; 

g) gestionează ştampila „Direcţia de Asistenţă Socială. Slatina ." şi o aplică pe documentele 
semnate de directorul executiv sau de inlocuitorul acestuia în cazurile de delegare de atribuţii; 

h) untiăreşte comunicarea răspunsurilor la petiţiiin termenul Prevăzut de legislaţia in vigoare; 
i) gestionează şi Intocmeşte situaţia timbrelor poştale; 

j) gestionează ştampila „Direcţia de Asistenţă Socială Slatina .. şi ştampila „Direcţia de 
Asistenţă Socială Slatina - Registratura". 

k) organizează activitatea de audienţe a directorului executiv, Inregistrând atât persoanele care 
solicită audientă cât şi problema sesizată; 

1) asigură susţinerea audienţelor de catre directorul executiv, consemnând 1n registrul special de 
audienţe problemele sesizate şi rezoluţiile date; Intocmeşte notele de audienţe pentru cetăţenii care 
solicită dovada prezentarii la audiente i a soluţiei date; 

m) asigură activităţile specifice secretariatului unei instituţii publice; preia i direcţionează 

apelurile telefonice, respectiv le transmite structurilor implicate; 
n) organizează şi desfăşoară activităţile de informare a publicului cu privire la activitatea direcţiei, 

comunică din oficiu sau la cerere informaţiile de interes public; 
o) acordă, In cadrul programului de relaţii cu publicul, informaţii/consiliere cetăţenilor interesaţi 

de serviciile oferite prin DAS Slatina; 
p) vizează lunar legitimaţiile persoanelor cu handicap care utilizează mijloacele de transport local 

1n comun de suprafaţă; 
q) realizează informarea lunară a directorului executiv cu privire la petiţiile la care nu s-a ră.spuns 

in termen; 

6. Compartimentul Administrativ, SSM 
a) gestionează adresa de poştă elctronică a direcţiei, transmitand pe flux in vederea inregistrării şi 

solutionării corespondenţa primită; 

b) asigură distribuirea laptelui praf copiilor cu vârstă cuprinsă Intre 0 — 12 luni care nu beneficiază 

de lapte matern; 
c) realizează activitatea de primire, verificare documente In vederea eliberării legitimaţiilor de 

parcare pentru persoanele cu handicap; ţine evidenţa legitimaţiilor eliberate; 
d) răspunde de implementarea colecfării selective a deşeurilor din cadrul DAS Slatina; 
e) ţine evidenţa dispoziţiilor emise de directorul executiv; 
f) prin casierie se realizează in principal Incasări şi plăţi 1n numerar şi distribuire tichete sociale şi 

vouchere de vacanţă 
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g) intocmeşte şi prezintă spre aprobarea conducerii necesarul de materiale, bunuri cu oferte de 
preţuri, conform legii; 

h) asigură aprovizionarea cu rechizite de birou; 
i) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, gazului metan, apei, rechizitelor şi 

a altor materiale de consum; 
j) intocmeşte documentaţia necesară pentru achiziţionarea bunurilor şi asigurarea serviciilor 

necesare bunei funcţionări a activităţii direcţiei, 1n conformitate cu legislaţia în vigoare In materie de 
achiziţii publice; 

k) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei In birouri şi In celelalte incăperi şi spaţii aferente 
imobilelor In care Işi desfăşoară activitatea DAS Slatina; 

1) Intocmeşte necesarul de materiale consumabile la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor; 

m) efectuează inventarieri periodice a mijloacelor fixe şi de mică valoare şi face propuneri cu 
privire la casarea unor bunuri din inventar sau la transmiterea acestora in condiţhle legii, cu Intocmirea 
documentelor necesare. 

n) face propuneri privind planul de reparaţii al imobilelor 1n care îşi desfăşoară activitatea DAS 
Slatina, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe; 

o) asigură activitatea de transport prin parcul auto, punând la dispoziţie şi deservind cu 
autoturismele din dotare Intreaga activitate a instituţiei; 

p) monitorizează funcţionarea tehnicii de calcul In vederea asigurării necesarului de componente 
consumabile şi acordarea service-ului In timp util; 

q) asigură modernizarea / achiziţionarea echipamentelor tehnice de calcul (tablete, laptopuri) 
pentru realizarea de sondaje i anchete sociale pe teren pentru evaluarea nevoilor sociale ale 
comunităţii locale şi pentru depistarea precoce a cazurilor de risc sau a altor situaţii de necesitate In 
care se pot afla membrii comunităţii locale; 

r) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale 
ale persoanelor cu handicap; 

s) ia măsuri pentru evidenţa, selecţionarea şi conservarea documentelor ce se arhivează 1n 
condiţiile legii; 

t) efectuează şi răspunde de pregătirea şi instruirea în. domeniul situaţiilor de urgen-ţă i in 
domeniul securităţii şi sănătăţii In muncă; 

u) supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile caracteristice locului de muncă prin servicii 
medicale de medicina muncii, examene medicale la angajare, periodice şi la reluarea activităţii; 

v) asigură Intocmirea documentaţiilor PSI şi SSM impuse de legislaţia In vigoare. 

7. Compartiment Strategii, programe şi parteneriate 
a) realizează diagnoza socială la nivelul municipiului slatina, prin evaluarea nevoilor sociale ale 

comunităţii, realizarea de sondaje, valorificarea potenţialului comunităţii in vederea prevenirii şi 

depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune 
socială etc., colaborând In acest sens cu celelalte structuri de specialitate ale direcţiei; 

b) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 
publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia la nivelul municipiului slatina; 

c) elaborează, 1n 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; 

d) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate 
privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 
pentru a fi Infiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi 

sursele de finanţare; 

e) transmite, către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, strategiile locale de 
dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de acţiune, 1n termenul legal de la data aprobării 

acestora; 
f) Intocmeste documentaţia de acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare 

pentru serviciile sociale asigurate de direcţie 

14/24 



g) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari; 

h) transmite trimestrial, In 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; 

i) organizează sesiuni de consulfări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai, 
furnizorilor de servicii sociale, in scopul fimdamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
planului anual de acţiune; 

j) iniţiează dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea 
serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor şi familiilor vulnerabile din comunitate; 

k) promovează drepturile omului şi o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile; 

1) sprijină dezvoltarea voluntariatului In comunitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 
/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat In Rom'ânia, cu modificările ulterioare; 

m) solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale a DAS Slatina i licenţa de functionare pentru 
serviciile sociale furnizate de direcţie; 

8. Serviciul Asistenţă medicală şcolară: 

• Compartimentul Asistenţă medicală in unităţile de invăţământ 

• Compartimentul Asistenţă medicală dentară in unităţile de invăţământ 

(1) Conducerea Serviciului Asistenţă medicală şcolară este asigurată de un şef de serviciu, fără a 
avea atribuţii in desfăşurarea actului medical. 

(2) Pentru asigurarea In condiţii optime a actului medical 'in unităţile de Invăţământ, directorul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina numeşte, In condiţiile ordinului comun al Ministerului Sănătăţii 

(MS)/Ministerului Educaţiei (ME) nr. 438/4629/2021, medici coordonatori, din rândul medicilor 
Incadraţi in cabinetele medicale şi stomatologice din unităţile de invăţământ preuniversitar şi 

instituţiile de Invăţământ superior iar la propunerea medicilor coordonatori vor fi desemnaţi asistenţi 

medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet, respectiv medicină generală i medicină dentară. 

(3) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în 
care se află In unităţile de Invăţământ se asigură 1n cabinetele de medicină generală şi de medicină 

dentară din instituţiile de Invăţământ, prevăzute In tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de invăţământ Adresa unitătii de Invătământ 

Tip cabinet medical 
Medicina
generala 

Medicina 
dentară 

1. Colegiul Naţional „Radu Greceanu" Str. Nicolae Bălcescu, nr. 8 X X 

2. Colegiul Naţional „Ion Minulescu" Str. Basarabilor nr. 33 X X 

3. Liceul Tehnologic P.S.Aurelian Str. Primăverii nr. 5 X X 

4. Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu"-corp A Str. Aleea Rozelor nr. 5 X X 

5. Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu"-corp B Str. Aleea Muncii, nr. 6 X 

6. Liceul cu Program Sportiv Str. Toamnei nr. 5 X X') 

7. Liceul Tehnologic Metalurgic Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 64A X X1) 

8. Liceul Tehnologic „Alexe Marin" Str .Cireaşov nr. 10 X X 

9. Şcoala Gimnazială Nr.1 Str. Ion Mureşanu nr. 2 X X 

10. Şcoala Gimnazială "Stefan Protopopescu" Str. Arinului, nr.1 X 

11. Şcoala Gimnazială Nr. 3 Str. Drăgăneşti, nr.16 X 

12. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga" Str. Libertăţii, nr. 5 X X') 

13. Şcoala Gimnazială „Vlaicu-Vodă" Str. infrăţirii, nr. 6 X X1) 

14. Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu" Str. Unirii, nr. 1 X X 

15. Şcoala Gimnazială. „George Poboran" — Str. Prelungirea Tunari, nr.4 X - X

16. ş coala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu" Str. Plevnei, nr.7 X 

17. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Str. Unirii, nr. 6 X
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Nr. 
Crt. 

Unitatea de invăramânt Adresa unitătii de Invătămănt 
Tip cabinet medical 

Medicina 
generala 

Medicina 
dentară 

18. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Str. Păcii, nr. 1A X

19- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3 Str. Fraţii Buzeşti, nr. 5-7 X

20. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Str. Cuza-Vodă, nr,10 bis X 

21. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Str. Primăverii, nr.2 X

22. Grădiniţa cu Program Prelungit "Ion Creanga" Str. Centura Basarabilor, nr.4 X 

23. Grădiniţa cu Program Prelungit "Spiru Vergulescu" Str. Zmeurei, nr. 7, bl. 24 X 

24. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 — corp A Str. Toamnei, nr.6 X

25. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 — corp B Str. Aleea Lalelelor, nr.1C X 

26. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Str. Drăgăneşti, nr.11 X 

1) Cabinete stomatologice in curs de amenajare, cu finalizare in luna decembrie 2022. 

Notă: 
In grădiniţele cu program normal nu sunt amenajate cabinete medicale, astfel că sunt arondate 
unităţilor de invăţământ apropiate in care funcţionează cabinete medicale de medicină 

generalăidentară. 

(4) În legătură cu exercitarea profesiei şi in limita competenţelor profesionale, medicului nu-i pot 
fi impuse ingrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter medical, avândin vedere caracterul 
umanitar al profesiei de medic, obligaţia medicului de deosebit respect faţă de fiinţa umană şi de 
loialitate faţă de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi recomanda tot ceea ce este 
necesar din punct de vedere medical pa.cientului. 

(5)Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenţa medicală pentru preşcolari şi 

elevi se asigură conform Ordinului comun MS/ME nr. 438/4629/2021, cu modificările i completările 

ulterioare, având următoarele componente: 
a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin identificarea şi managementul riscurilor pentru 

sănătatea colectivităţii, asigurarea circuitelor funcţionale (spaţiu şi instrumente), verificarea respectării 

reglementărilor de sănătate publică; 

b) servicii profilactice de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective: 
i. efectuarea triajului epidemiologic zilnic 1n unităţile de Invăţământ preşcolar, Inainte de 

intrarea In colectivitate; 
efectuarea triajului epidemiologic 1n unităţile de Invăţământ preuniversitar, după vacanţele 

şcolare şi ori de câte ori este nevoie; 
efectuarea imunizărilor 1n situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului 

' sănkăţii, cu respectarea legii drepturilor pacienţilor; 

iv. iniţierea măsurilor de control şi combatere a bolilor transmisibile, după caz; 
c) servicii de supraveghere şi evaluare a stării de sănătate, inclusiv sănătate orală, depistarea 

precoce a afecţiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecţiunilor cronice sau 
cronicizabile, monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale 
necesare; 

d) acţiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a stării de sănătate, inclusiv a 
sănătăţii orale, acordarea de consultaţii medicale şi stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere 
către medici de alte specialităţi, eliberarea de reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor in caz de 
urgenţă; 

e) activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, sănătatea orală, şi de 
promovare a unui stil de viaţă sănătos; 

f) consilierea in vederea aplicării precoce a tratamentelor curative şi de recuperare medicală. 

(6)Personalul implicat in asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor i elevilor are obligaţia 

profesională şi deontologică de păstrare a confidenţialităţii activităţilor prestate şi a secretului de 
serviciu, atribuţiile categoriilor de personal medical fiind prevăzute, pe categorii, In fişele de post, 
conform Ordinului comun MS/ME nr. 438/4629/2021. 

(7)Normarea personalului i dotarea cabinetelor medicale din unităţile de Invăţământ de stat se 
face in conformitate cu orevederile Ordinului comun MS/ME nr. 438/4629/2021. 
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9. Biroul de Asistenţă comunitară funcţionează intr-un imobil distinct, In str. Nicolae Bălcescu, 

nr. 22, conducerea fiind asigurată de un şef de birou, care nu are atribuţii In desfăşurarea actului 
medical. Biroul are următoarele substructuri: 

• Centrul comunitar de asistentă medico-socială 

• Centru de ingrijire i igienă corporală: 
- Adăpost temporar de urgenţă pentru noapte 

9. 1. Centrul comunitar de asistentă medico-socială 

(1) in cadrul Centrului comunitar de asistentă medico-socială serviciile medicale sunt asigurate de 
către asistenti medicali comunitari In cabinetul centrului amenajat intr-un container modular amplasat 
langa imobilul din str. Nicolae Bălcescu, nr. 22 precum şi la domiciliul beneficiarilor. 

(2) Programul de lucru, atribuţifle şi obiectivele Centrului Comunitar de Asistenţă Medico Socială, 

normele de conduită, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor Centrului sunt evidenţiate In regulamentul 
Centrului aprobat prin hotărâre a consiliului local şi 1n regulanientul intern. 

(3) Asistenţa medicală comunitară, cupriride programe, activităţi şi servicii medicale, furnizate 1n 
sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate. 

(4) Scopul asistenţei medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate, 
medicale şi sociale, flexibile şi adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate in mediul In care aceştia 

trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate 1n cadrul pachetului de bază, punerea accentului 
pe prevenţie şi continuitate a serviciilor. 

(5) Asistenţa medicală comunitară. cuprinde, In principal următoarele activităţi: 

a) identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii; 

b) educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu 
sănătos; 

c) mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale 
profilactice etc.; 

'd) promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea familială; 

Ingrijirea şi asistenţa medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, 1n vederea reinserţiei 

sociale; 
'f) acordarea de Ingrijiri paleative la domiciliu. 
(6) in cadrul centrului, prin expertu1 local pentru romi, se asigură: 

a) consilierea pentru cetăţenii de etnie Romă 1n vederea obţinerii drepturilor cuvenite şi pentru o 
mai bună integrare in comunitate, precum şi medierea comunicării dintre cetăţenii români de etnie 
Romă şi autorităţile locale. 

b) planificarea, organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţi pentru Indeplinirea 
obiectivelor şi sarcinilor privind Strategia Guvernului României de Imbunătăţire a situaţiei romilor; 

c) asigurarea respectării drepturilor cetăţenilor romi; 
d) evaluarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi. 

9.2. Centru de Ingrijire şi igienă corporală 

(1) Amenajat In Slatina, str. N. Bălcescu, nr. 22, centrul asigură, gratuit, pentru persoanele 
singure/familiile fără venituri sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

posibilitatea realizării igienei corporale (prin duş) şi a articolelor de imbrăcăminte (prin spălare cu 
maşini automate); 

(2) Persoanelor interesate şi care Indeplinesc cerinţa impusă de alin (1), li se va emite, pe bază de 
cerere tip In care va fi inclusă şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile Insoţită de copia 
actului de identitate, o legitima-ţie de acces la serviciile asigurate în centru; cererea se completează de 
către persoana singurălreprezentantul familiei; 

(3) Legitimaţiile de acces sunt Inseriate, netransmisibile şi sunt valabile doar Insoţite de actul de 
identitate; 

(4) Programul de lucru, atribuţiile şi obiectivele Centrului de Ingrijire i igienă corporală, normele 
de conduită., drepturile şi obligaţiile beneficiarilor Centrului sunt evidenţiate 1n regulamentul Centrului 
aprobat prin hotărâre a consiliului local -şi 1n regulamentul intern. 

9.2.1. Adă.post temporar de urgenţă pentru noapte 
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(1) In perioada sezonului rece, pentru reducerea riscului de hipotermie ce pot afecta persoanele 
fără adăpost din municipiul Slatina sau aflate In tranzit se asigură cazare temporară pe timp de noapte 
In cadrul centrului. Adăpostul de noapte funcţionează 1n regirn de adăpost de urgenţă, de regula, pe 
timp de iarnă pentru persoane adulte, asigurând următoarele: 

- găzduire pe perioada temporară pe timp de noapte (in condiţii de avertizare meteo, Incepând 
cu codul galben); 

- Ingrijire personală, asigurarea igienei corporale şi a articolelor de Imbrăcăminte; 

- asigurarea lenjeriei de pat şi a obiectelor de cazannament; 
- asigurarea asistenţă de specialitate socială şi medicală (triaj epidemiologic i asistenţă 

medicală primară, daca este cazul, la intrarea 1n centru,); 
- hrană caldăirece (seara şi dimineaţa) In limita nivelului alocaţiei zilnice de hrană aprobat 

pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială; 

(2) Beneficiarii adăpostului de noapte au următoarele obligaţii: 
- să respecte programul de funcţionare, regulamentul şi personalul ce deserveste centrul; 
- să permită i să colaboreze cu personalul centrului pentru efectuarea identificării i evaluarii 

necesare asiştării; 
- să nu agreseze verbal sau fizic personalul sau alţi beneficiari; 
- să nu se afle sub influenţa alcoolului sau să introducă /consume in incinta adăpostului 

alcool; 
- să nu distugă bunurile din incinta adapostului; 
- să pastreze ordinea, curaţenia i linistea. 

(3) Nerespectarea obligaţiilor de către beneficiari conduce la neacordarea/sistarea serviciilor de 
gazduire. 

(4) Programul de lucru, atribuţiile şi obiectivele centrului şi adăpostului de noapte, normele de 
conduită, drepturile şi obliga-ţiile beneficiarilor sunt evidenţiate 1n regulamente aprobate prin hotăffire a 
consiliului local. 

10. Clubul Pensionarilor 
(1) Clubul Pensionarilor este un centru de zi, amenajat In Slatina, str. Victoriei, nr. 5 conducerea 

fiind asigurată de un şef de birou. Clubul Pensionarilor Işi propune să stimuleze participarea 
persoanelor pensionare la viaţa socială, să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de 
Imbătrânire prin acordarea de sprijin specializat, in vederea abilitării acestora pentru a realiza 
adaptarea la pensionare, la o nouă etapă din ciclul vieţii, scopul Clubului Pensionarilor fiind antrenarea 
la activităţi economice, sociale şi cul-turale, dar mai ales prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea 
pentru reintegrarea socială a persoanelor vârstnice. 

(2) Membrii Clubului beneficiază de suport emoţional, informare, consiliere psihologică, juridică 

şi administrativă, asistenţă medicală. Consilierea, informarea şi asistenţa se realizează de către 

personal specializat, fie din cadrul Clubului (ex. asistentul medical) fie din celelalte structuri ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina (ex. psiholog, jurişti, asistenţi sociali), fie prin colaborarea cu 
alte instituţii cu care se Direcţia are contracte de parteneriat/colaborare (ex. DGASPC — Olt, Casa 
Teritorială de Pensii — Olt). 

(3) Personalul specializat se implică 1n procesul de socializare şi petrecere a timpului liber al 
beneficiarilor. Se realizează. Intâlniri 1n care sunt dezbătute: opiniile, sugestiile, nemulţumirile 

beneficiarilor Clubului. 
(4) in desfăşurarea activităţilor din cadrul clubului se urmăreşte, In primul rând, satisfacţia 

beneficiarilor, de aceea activitatea personalului este trasată în funcţie de atingerea următoarelor 

obiective: 
a) respectarea demnităţii persoanei; 
b) promovarea clubului In comunitate; 
c) respectarea egalităţii şanselor, fără discriminări sociale; 
d) respectarea individualită.ţii şi intimităţii petşoanei; 

e) ascultarea sugestiilor şi opiniilor beneficiarilor şi luarea în considera-ţie a acestora; 
f) asigurarea unei intervenţii profesioniste printr-o echipă pluridisciplinară; 
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g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
(5) În cadrul Clubului Pensionarilor amenajat In Slatina, str. Victoriei, nr.5, se acordă, gratuit, 

următoarele servicii: 
a) consiliere juridică şi administrativă 
b) asistenţa medicală primară de urgenţă 
c) activităţi recreative şi aniversare 
d) posibilitatea realizării igienei corporale (prin duş) cu sau fără sprijin, după caz 

(6) Clubul işi desfăşoară activitatea Intr-un imobil special amenajat care dispune de: 
a) săli de recreere şi petrecere a timpului in mod plăcut dotată cu televizor, bibliotecă, aparat 

gimnastică de intreţinere, jocuri (remi, table, cărţi de joc), etc.; 
b) cabinet medical; 
c) să.li de duş, separat pentru femei, bărbaţi, cu vestiare asigurate cu chei; 
d) grupuri sanitare separate femei/bărbaţi; 

e) mic parc cu vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi mobilier 
specific (bănci, balansoare) 

(7) Pot beneficia de servichle prevăzute la alin. (1) membrii Clubului pensionarilor. 
(8) Poate deveni membru al Clubului pensionarilor orice persoană care domiciliază in municipiul 

Slatina i are calitatea de pensionar, fără a se ţine seama de vOrstă, tip de pensie sau cuantum al 
acesteia. 

(9) Persoanelor interesate şi care Indeplinesc cerinţa impusă de alin. (8) (au calitatea de 
pensionar), li se va emite, pe bază de cerere Insoţită de copia actului de identitate şi a ultimului cupon 
de pensie, o legitimaţie de acces In club valabilă cel mult un an de la data emiterii. Cererile prin care se 
solicită eliberarea legitimaţiilor se depun la setliul Clubului unde se ihregistrează intr-un registru 
special de evidenţă 

(10) Legitimaţiile de membru sunt Inseriate, netransmisibile şi sunt valabile doar Insoţite de actul 
de identitat. 

(11)Beneficiarii Clubului au urmăţoarele drepturi i obligaţii: 

A. Drepturi: 
a) dreptul de beneficia gratuit de serviciile oferite de club; 
b) dreptul la opinie: orice fel de discriminare este interzisă; 

c) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile ce se iau şi care îl vizează in mod direct; 
d) dreptul la intimitate 
B. Obligaţii: 

a) să respecte normele de conduita morală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Direcţiei, Regulamentul Clubului şi Carta drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale 
oferite de Direcţie. 

b) să respecte programul de funcţionare; 

c) să păstreze In bune condiţii amenajările realizate in cadrul clubului, să nu deterioreze ori să 

sustragă componentele acestora; 
d) să nu introducă 1n club băuturi alcoolice; 
e) să nu consume băuturi alcoolice 1n incinta clubului; 
f) să nu frecventeze clubul 1n stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice; 
g) să respecte dreptul la intimitate şi demnitatea celorlalţi beneficiari; 
h) să folosească un limbaj adecvat care să nu lezeze onoarea şi demnitatea celorlalte persoane. 
i) să nu arunce pe - spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri 

menajere i orice alte deseuri; 
j) să nu distrugă sau să deterioreze aleie, sistemele de drenaj, instalaţiile tehnice i inginereşti din 

spatiile verzi; 
k) să nu aducă in incinta Clubului alte persoane care nu deţin calitatea de membru al Clubului; 

—1) să nu desfăşoare activităţi politice In incinta clubului 
(12)in condiţiile nerespectării obligaţiilor de mai sus dreptul de a frecventa clubul este retras, 

persoana in cauză având obligaţia de a preda legitimaţia. Revenirea in rândul membrilor Clubului se 
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poate face după o perioadă de 3 luni de la retragerea dreptului de a frecventa Clubul, prin reluarea 
procedurii de emitere a legitimaţiei. 

(13)Programul de funcţionare al Clubului se stabileste prin regulamentul intern aprobat de 
directorul Direcţiei de Asistenţa Sociala Slatina. 

11. Compartiment Monitorizare, statistici şi indicatori 
a) monitorizarea activităţiilor desfăşurate 1n cadrul structurilor directiei ce trebuie raportate fie la 

nivel de conducere, fie instituţiilor cu responsabilitati In domeniul social; 
b) crearea şi utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite in vederea actualizării bazelor 

de date existente precum şi în elaborarea de analize, interpretari şi rapoarte statistice privind situaţia 

beneficiarilor beneficiilor/serviciilor sociale pe diferite măsuri de protecţie/prevenire elaborate periodic 
sau la cerere; 

c) producerea şi colectarea de indicatori sociali; calculul indicatorilor relevanţi pentru domeniul 
de activitate (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza 
o evaluare sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie; 

d) colectarea la nivel de directie de date privind diverse categorii sociale aflate in risc 1n vederea 
punerii In aplicare a politicilor sociale 1n domeniu incluziunii sociale; 

e) colaborarea cu Compartimentul Strategii, programe şi parteneriate la elaborarea diagnozei 
sociale şi a unor strategii de Imbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite 1n domeniul asistenţei 

sociale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap şi a celor aflate 1n risc social; 
f) intocmirea de rapoarte de activitate, informări, sinteze şi rapoarte privind activitatea socială la 

nivelul structurilor direcţiei. 

12. Compartimentul Consiliere psihologică 
a) asigura pentru beneficiarii direcţi sau indirecţi ai Direcţiei servicii de specialitate: testare 

psihologică, consiliere şi intervenţie de specialitate; 
b) efectuează anchete psihologice, cooperând cu personalul celorlalte structuri ale instituţiei in 

vederea rezolvării problemelor de natură psiho-socială a beneficiarilor copii sau adulţi; 

c) evaluează relaţia dintre părinţi şi copil, Inţelegerea părinţilor in ceea ce priveşte nevoile 
emoţionale ale copiilor şi capacitatea de a veni in Intâmpinarea acestor nevoi; 

d) consilierea familiilor ce au in plasament copii abuzaţi, cu tulburări de comportament sau cu 
deficienţă mintală.. 

13. Compartiment Intervenţie de urgenţă i prevenire marginalizare socială 

a) limitarea cerşetoriei organizate şi a cerşetoriei agresive care constituie o sursă de pericol pentru 
cetăţenii municipiului Slatina, luarea măsurilor de protecţie socială 1n vederea prevenirii marginalizării 

sociale a persoanelor aflate în stare de risc social; 
b) participarea la distribuirea ajutoarelor alimentare prin programul POAD din stocurile de 

intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate: organizeaza, 
informeaza cetatenii, distribuie alimentele, 1ntocmeste statistici, rapoarte, informări şi raspunde de 
derularea acestei activitati; 

c) identificarea situaţfilor de risc din comunitate; 
d) acordă servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de 

reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse; 
e) acordă servicii sociale adresate persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu 

dizabilităţi care trăiesc 1n stradă 
f) acordă consiliere familiei persoanei private de libertate aflate in custodia sistemului penitenciar 

privind serviciile sociale existente in comunitatea 1n care aceasta Işi va avea domiciliul sau reşedinţa 

după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă 

de libertate In vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia; 
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 

excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate In care se pot afla membrii comunităţii şi propune 
măsuri adecvate 1n vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează atribuţiile prevăzute de lege 1n procesul de acordare a serviciilor sociale; 
i) monitorizează., evaluează si raspunde de serviciile sociale aflate 1n propria administrare; 
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j) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor 
vârstnice, precum şi a altor categorii de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabili de calitatea 
serviciilor prestate; 

k) colaborează permanent cu organizaţiile socierăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari; 

1) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială in vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile 

de risc de excluziune socială; 
m) elaborează, 1n 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; 
n) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de direcţie 

In planul de acţiune; 

o) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 
servicii sociale; 

14. Compartiment Prestaţii şi servicii sociale 
a) evaluarea, pe bază de ancheră socială, a situaţiei socio-economică a persoanei, identificarea 

nevoilor şi resurselor acesteia; 
b) identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor 

1n mediul familial natural şi 1n comunitate; 
c) primirea şi instrumentarea dosarelor privind: 

- ajutorul social 
- incălzirea locuinţei cu gaze naturale / curent electric / lemne cărbuni şi combustibili 

petrolieri 
- ajutoare de deces • 

- alocaţia pentru susţinerea familiei 
parcurgând toată procedura necesară de la primirea dosarului pOnă la acordarea drepturilor, urmărind 

ulterior respectarea condiţiilor de menţinere 1n plată.; 

d) evaluarea şi monitorizarea aplicării măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază 

persoanele din eviden-ţă, precum şi respectarea drepturilor acestora 
e) asigurarea aplicării legislaţiei referitoare la combaterea marginaliz'ării şi excluderii sociale; 
f) actualizarea bazei de date complexă informatizară a tuturor familiilor şi persoanelor beneficiare 

ale drepturilor gestionate la nivel de compartiment. 

15. Compartiment Asistenţa persoanelor varstnicilor şi a persoanelor cu nevoi speciale 
a) evaluarea, pe bază de anchetă socială., a situaţiei socio-economică a persoanei, identificarea 

nevoilor şi resurselor acesteia, pentru: 
- stabilirea statutului i a contextului In care persoana trăieste, pentru incadrarea in grad de 

handicap; 
- angajarea asistenţilor personali pentru persoanele cu dizabilităţi incadrate 1n gradul de 

handicap grav i care au dreptul de a beneficia de asistent personal; 
- completarea dosarului 1n vederea obţinerii rovinietei pentru reprezentanţii legali, Insoţitorii 

sau, după caz, asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi; 

- acordare ajutoare prin Crucea Rosie Romana; 
- instanţele de judecată, la solicitarea acestora, etc.. 

b) identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor 
in mediul familial natural şi In comunitate; 

c) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate intr-o situaţie de vulnerabilitate 
aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea 
datelor şi informaţiilor relevante 

d) răspunde de plasarea Intr-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul persoanei In 
instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.); 

e) evaluează şi _monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază 

persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; 
f) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra 

serviciilor disponibile pe plan local; 
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g) propune acordarea de servicii şi prestaţii sociale (acordare indemnizaţie lunara pentru persoana 
cu handicap grav, acordare ajutor de urgenţă, acordare ajutor lunar 1n vederea plăţii serviciului de 
alimentare cu apă i de canalizare, etc. ) In funcţie de investigaţiile făcute; 

h) asigură acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu gaze naturale, parcurgând toate 
etapele necesare, de la primirea cererilor până la certificarea centralizatoarelor în vederea 

i) instrumentarea dosarelor privind acordarea drepturilor sociale privind: 
- indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap grav; 
- ajutorul lunar în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
- ajutoare de urgenţă, 

parcurgând toată procedura necesară de la primirea dosarului până la acordarea drepturilor, urmărind 

ulterior respectarea condiţiilor de menţinere in plată; 
g) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor adulte cu dizabilităţi din unitatea 

administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea 
şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

h) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi; 

i) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, In colaborare sau 
In parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

j) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 
k) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra 

serviciilor disponibile pe plan local; 
1) implică in activită.ţile de ingrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia 

acesteia; 
m) verifică indeplinirea condiţiilor legale de acordare a indemnizaţiilor lunare, conform 

procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregkeşte 
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

n) Intocmeşte dispoziţiile de acordare / respingere sau, după caz, de modificare / suspendare / 
Incetare a indemnizaţiilor lunare, pe care le supune spre apobare directorului executiv; 

o) prelucrează, verifică i gestionează plata beneficiarilor de indemnizaţii ale persoanelor cu 
handicap grav; 

p) urmăreşte şi răspunde de Indeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
Indreptăţite la indemnizaţiile lunare, In vederea menţinerii in plată. 

16. Compartiment Protecţia copilului - prestaţii sociale 
a) acţionează, In colaborare cu autoritatea tutelară şi cu DGASPC - Olt pentru clarificarea 

situaţiei juridice a copilului; 
b) asigură primirea, verificarea şi transmiterea la AJPIS - Olt a dosarelor privind acordarea: 

alocaţiei de stat pentru copii, 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului 1n vârstă de până la 2, respectiv 3 ani in 
cazul copilului cu handicap; 
stimulentului de inserţie; 
drepturi conform art. 31-32 din OUG nr. 111/2010, cu modificările şicompletările 
ulterioare; 

c) instrumentează dosarele de acordare a stimulentului educaţional (tichetul social pentru 
grădiniţă) şi a sprijinului la constituirea familiei depuse de cetăţeni 1n conformitate cu legislaţia In 
vigoare, parcurgând toată procedura necesară de la primirea dosarului până la acordarea drepturilor, 
urmărind ulterior respectarea condiţiilor de menţinere 1n plată; 

- d) identifică copiii aflaţi In dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor 

speciale de protecţie a acestora şi susţine 1n faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse; 
e) evaluarea, pe bază de anchetă socială, a situaţiei socio-economică a familiilor cu copii aflate 1n 

stare de risc social, identificarea nevoilor şi resurselor acestora, identificarea situaţiilor de risc şi 
stabilirea măsurilor de prevenţie şi reinserţie socială; 

f) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiul Slatina, se urmăr4te respectarea, 
realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii; 

g) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 
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h) identifică şi monitorizează modul de creştere şi Ingrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă 
In străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia 

i) monitorizează copiii pentru care s-a instituit măsura tutelei, Intocmind raportul raport 
trimestrial privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor In 
cauză. 

j) Intocmirea planurilor de servicii i acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, In situaţia In 
care familia care Ingrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o 
situaţie excepţională şi care pune In pericol dezvoltarea armonioasă a copilului; 

k) evaluarea şi intervenţia integrată in vederea Incadrării copiilor cu dizabilităţi In grad de 
handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi 1n 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

1) acordă servicii de consiliere 1n vederea prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi 
cele menite să îi sprijine pe aceştia In ceea ce priveşte creşterea şi ingrijirea copiilor, inclusiv servicii 
de consiliere familială, organizatein condiţiile legii. 

m)monitorizează mamele minore In vederea prevenirii şi intervenţiei 1n cazurile de copii aflaţi In 
situaţie de risc de părăsire; 

n) centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile 
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC Olt, In primele 
15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior; 

o) efectuarea şi Intocmirea anchetelor sociale, pentru: 
1. obţinerea certificatelor de Incadrare a copiilor in grad de handicap; 
2. orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
3. acordarea sprijinului financiar ce se acordă elevilor In cadrul programului naţional de 

protecţie socială „Bani de liceu" 
4. stimularea achiziţionării de calculatoare. 

17. Compartiment Asistenţi personali, monitorizare 
(1) Asistentul personal este persoana Incadrată cu contract individual de muncă, ce supraveghează, 

acordă asistenţă şi Ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare 
pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap 

(2) Principalele obligaţii ale asistentului personal: 
a) Să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator; 
b) Să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care Işi 

asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv 
planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

c) Să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute 1n 
contractul individual de muncă, In fişa postului şi In planul de recuperare pentru copilul cu handicap 
grav, respectiv In planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

d) Să trateze cu respect, bună-credinţă şi Inţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze 
fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

e) Să comunice conducerii cât şi DGASPC- Olt, In termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, 
orice modificare survenită In starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte 
situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

(3) In cadrul comparimentului se realizează i monitorizarea şi evaluarea activităţii asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav. 

• -CAPITOL.UL 4 
DISPOZIŢII FINALE SI'TRANZITORII 

Art. 42. Direcţia de Asistenţă Socială Slatina este un serviciu public de interes local cu autonomie 
funcţională. 
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