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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
„REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

 SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENłĂ SOCIALĂ DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE” 
 
 

 În şedinŃa Consiliului local al municipiului Orăştie din data de 25 noiembrie 2004, s-a 
adoptat HCL nr. 154/2004, prin care s-a înfiinŃat Serviciul Public de AsistenŃă Socială ca 
structură publică fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local. 
 łinând cont de modificarea legislativă survenită prin adoptarea H.G. nr. 797/2017 prin 
care se  aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcŃionare ale serviciilor publice de 
asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, organizate potrivit prevederilor art. 113 
alin (1) din Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
care prevede următoarele: domeniul de competenŃă al serviciului de interes public local, 
funcŃiile şi atribuŃiile acestuia în asigurarea de către autorităŃile administraŃiei publice locale a 
politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuŃiilor, structura orientativă de personal 
şi principalele atribuŃii ale personalului, şi având în vedere că prin art. 6 din H.G. nr. 
797/2017 se acordă consiliilor locale un termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a 
actului normativ respectiv pentru a aproba, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi 
funcŃionare ale serviciilor publice de asistenŃă sociale, executivul, prin serviciul de 
specialitate, a elaborat Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de 
AsistenŃă Socială subordonat Consiliului local al municipiului Orăştie, structurat pe 6 
capitole, regulament care face parte integrantă din proiectul de hotărâre iniŃiat. 
 Aşa cum rezultă din prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi competările ulterioare, consiliul 
local exercită atribuŃii în ceea ce priveşte organizarea şi funcŃionarea aparatului de specialitate 
al primarului, ale instituŃiilor  şi serviciilor publice de interes local şi ale societăŃilor 
comericiale şi regiilor autonome de interes local. 
  łinând cont de cele susmenŃionate, se impune adoptarea Regulamentul de organizare 
şi funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă Socială. 
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