
 

        R O M Â N I A 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

  PRIMĂRIA ORAȘULUI  

 S I M E R I A       

Nr. 12.823 din 04.11.2019 

 

 

 

 

 

R E F E R A T    D E    A P R O B A R E 

 

 

 
 Direcția de Asistență Socială Simeria, a devenit structură cu personalitate juridică începând cu 

data de 01.10.2018. 

 Prin H.C.L. nr.43/2018 s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții al Direcției de Asistență 

Socială a orașului Simeria, care au fost ulterior modificate prin H.C.L. nr.161/2018, adoptată în 

ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria din data de 20 decembrie 2018. 

În urma modificărilor survenite în legilsația în vigoare, așa cum rezultă și din adresa 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2.530/DPSS/26.08.2019, înregistrată la Direcția de 

Asistență Socială Simeria sub nr.10.409 din 11.09.2019, serviciile publice de asistență socială, în 

vederea administrării și acordării de servicii sociale, trebuie să solicite acreditarea ca furnizor de 

servicii sociale și licența de funcționare cel puțin a serviciului de asistență comunitară. 

În acest serviciu sunt incluse activități și servicii de identificare a nevoii sociale individuale, 

familiale și de grup, informare despre drepturi și obligații, de consiliere, de conștientizare și 

sensibilizare socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate și 

orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Aceste servicii sunt acordate în baza unui plan de intervenție prin care sunt stabilite 

activitățile realizate în sprijinul unei persoane ori familii și care pot fi, în principal, activități de 

informare și consiliere, evaluare și elaborare planuri de intervenție, consiliere psihologică, facilitarea 

accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos, intervenție în stradă, colecatre și 

distribuire ajutoare materiale, comunicare și monitorizare situații de risc, suport pentru realizarea 

unor activități, reparații sau lucrări de amenajare a mediului ambiant, etc. 

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.,,d'' din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul local îndeplinște categoria de atribuții privind gestionarea serviciilor de 

interes local, iar în cadrul acestei categorii, conform prevederilor alin.7, lit.,,b” din același articol de 

lege, asigură, în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei și a a ltor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 În consecință, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în 

subordinea Consiliului local al orașului Simeria, pe care îl supun Consiliului local, spre dezbatere și 

adoptare.   
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