CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI
CRAIOVA

Anexa la HCL nr. 180/2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu MARINESCU

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES
LOCAL
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI CRAIOVA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice Comunitare
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova este un instrument de organizare care descrie
structura serviciului public, prezentând pe diferitele sale componente atribuţii, competenţe,
niveluri de autoritate, responsabilităţi şi mecanisme de relaţii.
Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament,
cuprinde misiunea şi viziunea, structura organizatorică şi de personal, principalele atribuţii ale
compartimentelor funcţionale ale entităţii.
Art.3. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova îşi
desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II
MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ŞI PRINCIPII
Art.4. Misiunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza municipiului
Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii sociale care să răspundă
nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în
comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii
vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face
cu respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei în
domeniul propriu de activitate.
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Art.5. Viziunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova este de a dezvolta şi diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate şi planificate
în funcţie de nevoile sociale identificate în comunitate. Realizarea viziunii va fi posibilă prin
folosirea eficientă a resurselor interne existente, prin conlucrarea cu alţi actori sociali şi instituţii
publice, prin valorificarea oportunităţilor oferite de organizaţiile neguvernamentale care
activează în domeniul social.
Art.6. Principalele valori şi principii în domeniul asistenţei sociale:
a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau
limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de
populaţie;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi,
complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi
dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau
economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi
cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală,
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi
private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de
suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau
direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa, potrivit căreia se 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;
i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni
de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică,
dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie
defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în
raport cu efectul proiectat;
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k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai
bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de
a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă
drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea
ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei şi întărirea
nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru
aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar,
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de
viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului
potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi
societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu
o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural, etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi
privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să
beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces
în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile
de protecţie socială;
s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa
privată şi situaţia de dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) 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;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLUL III
ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art.7. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova este un
serviciu public de interes local cu personalitate juridică, înfiinţat în temeiul art. 113 din Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care funcţionează
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu respectarea Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.8. Prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în
înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistenţă socială cu personalitate
juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei.
Art.9. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova îşi
desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, prevederilor Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr.
239/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Hotărârii Guvernului
nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului
României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova se
acreditează ca furnizor public de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.11. Obiectivul general al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova îl constituie realizarea măsurilor şi acţiunilor, la nivel local, pentru a
răspunde nevoilor persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor în vederea prevenirii şi
limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera
marginalizarea sau excluziunea socială, în scopul creşterii calităţii vieţii şi promovării
principiilor de coeziune şi incluziune socială.
Art.12. Sediul administrativ al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova este în str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, sediu atribuit prin Hotărâre a
Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Art.13. Directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova asigură conducerea, coordonarea şi controlul compartimentelor funcţionale
din structura entităţii.
Art.14. Directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod
corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, hotărâri, ordonanţe, decrete, ordine, dispoziţii şi
a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul regulament.
Art.15. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţiei Publice
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova se face prin primar, viceprimar,
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administratorul public şi directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială
a Municipiului Craiova.
Art.16. Pe toate actele emise de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Craiova, Direcţia Publică
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi sediul serviciului public de interes
local.
Art.17. Durata de funcţionare a serviciului public de interes local - Direcţia Publică
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova este nelimitată.
Art.18. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova dispune
de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu,
ştampilă şi gestiune proprie.
Art.19. Organele de conducere, coordonare şi control ale Direcţiei Publice Comunitare
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova sunt :
- Consiliul Local al Municipiului Craiova;
- primarul municipiului Craiova;
- viceprimarul municipiului Craiova;
- administratorul public;
- directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova.
Art.20. Consiliul Local al Municipiului Craiova exercită categoriile de atribuţii stabilite
de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind serviciul public de interes local - Direcţia Publică Comunitară de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, respectiv:
- organizarea şi funcţionarea serviciului public de interes local;
- dezvoltarea socială a municipiului Craiova;
- gestionarea serviciilor furnizate către cetăţenii municipiului Craiova;
- cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern în domeniul social.
Art.21. Primarul,viceprimarul şi administratorul public ai municipiului Craiova:
- coordonează activitatea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova;
- aprobă sau avizează, după caz, referate care stau la baza proiectelor de hotărâri pentru
Consiliul Local al Municipiului Craiova, înaintate de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă
Socială a Municipiului Craiova;
- aprobă directorului executiv concediile de odihnă, fără plată, deplasările în interesul
serviciului, etc.;
- aprobă fişa de post pentru directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.
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CAPITOLUL IV
FINANŢAREA DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art.22. Primarul municipiului Craiova este ordonatorul principal de credite şi
repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al municipiului Craiova directorului
executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, care are
calitatea de ordonator terţiar de credite.
Art.23. Finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare se
asigură din bugetul local de la capitolul 68.02 Asistenţă Socială. Veniturile extrabugetare ale
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova provin din donaţii,
sponsorizări şi legate.
Art.24. Proiectul de buget întocmit de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială
a Municipiului Craiova se depune la Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economico-Financiare,
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, iar bugetul se aprobă prin
Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

CAPITOLULV
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Structura organizatorică şi categoriile de personal
Art.25. Structura organizatorică a Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul,
complexitatea şi specificul activităţilor: servicii, birouri şi compartimente.
Art.26. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova este
organizată astfel:
1.Director executiv;
2.Director executiv adjunct;
3.Serviciul Stabilire beneficii şi protecţie socială:
a)Compartimentul Stabilire ajutor social;
b)Biroul Alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare încălzire locuinţe;
4.Serviciul Protecţia copilului şi familiei:
a)Compartimentul Protecţia copilului;
b)Compartimentul Monitorizare şi consiliere;
5.Compartimentul Strategii sociale şi parteneriate;
6.Biroul Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi;
7.Serviciul Resurse Umane şi Juridic;
8.Compartimentul Control intern;
9.Serviciul Buget-contabilitate;
10.Compartimentul Achiziţii publice;
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11.Serviciul Management documente, relaţii publice şi informatică;
12.Compartimentul Administrativ.
Art.27. Serviciile sociale pe care le înfiinţează furnizorul de servicii sociale - Direcţia
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova sunt organizate şi funcţionează
cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, a standardelor minime de calitate
aplicabile, precum şi a altor acte normative specifice domeniului de activitate.
Art.28. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova se aprobă prin
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Art.29. Personalul angajat în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova este compus din funcţionari publici şi personal contractual.
Art.30. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raportului de
serviciu al directorului executiv se fac de către primarul municipiului Craiova, în condiţiile legii.
Art.31. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, pentru personalul din subordinea Direcţiei
Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, se fac de către directorul
executiv, în condiţiile legii.
Art.32. Angajarea funcţionarilor publici/personalului contractual se face în condiţiile
legii, de către directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova, în limita posturilor din organigrama şi statul de funcţii aprobate de
Consiliul Local al Municipiului Craiova.

CAPITOLUL VI
ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE PERSONALULUI DE
CONDUCERE AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Art.33. (1) Directorul executiv asigură conducerea curentă a Direcţiei Publice
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi este subordonat primarului,
viceprimarului, administratorului public ai municipiului Craiova şi Consiliului Local al
Municipiului Craiova.
(2) Directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova are următoarele atribuţii principale:
a) organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei Publice Comunitare de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova;
b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului
Local Craiova;
c) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ce ţin de instituţie, precum şi la solicitarea autorităţii
locale;
d) aprobă referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul instituţiei, constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor,
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în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Craiova;
e) aprobă fişele de post ale personalului din cadrul direcţiei;
f) aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari
publici şi personal contractual din subordine;
g) formulează propuneri de proiecte cu finanţare nerambursabila în scopul dezvoltării
serviciilor sociale;
h) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat şi
implementat la nivelul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova;
i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului,
angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova;
j) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei şi-l supune aprobării
Consiliului Local al municipiului Craiova;
k) elaborează Regulamentul intern al direcţiei;
l) este membru de drept în comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturilor de
conducere vacante din cadrul instituţiei;
m) consiliază persoanele aflate în situaţii de dificultate care se prezintă în zilele de
audienţă şi împreună cu acestea caută soluţii la problemele cu care se confruntă, în conformitate
cu legea;
n) informează primarul/viceprimarul/administratorul public cu privire la problemele de
rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituţiei;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate prin act administrativ de către primar.
(3) Directorul executiv are calitatea de ordonator terţiar de credite şi, conform Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, are
următoarele responsabilităţi:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget al instituţiei;
b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
aprobate;
c) luarea măsurilor pentru asigurarea integrităţii bunurilor aflate în proprietatea sau în
administrarea instituţiei pe care o conduce;
d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor
financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
e) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a
programului de investiţii publice;
f) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
g) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.
(4) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv al al Direcţiei Publice
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova emite dispoziţii.
(5) Directorul executiv are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor
serviciului public de interes local:
a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;
b) conduce Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi
răspunde de organizarea şi funcţionarea acesteia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
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c) răspunde de organizarea şi dezvoltarea controlului intern managerial implementat la
nivelul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova;
d) identifică surse de finanţare nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale
entităţii, participă la scrierea proiectelor şi la implementarea acestora;
e) răspunde, împreună cu directorul executiv adjunct şi cu şefii structurilor din
subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.
Art.34. (1) Directorul executiv adjunct coordonează şi controlează activitatea
următoarelor servicii fără personalitate juridică:
- Serviciul Stabilire beneficii şi protecţie socială;
- Serviciul Protecţia copilului şi familiei;
- Compartimentul Strategii sociale şi parteneriate;
- Biroul Protecţie persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi;
- Compartimentul Administrativ.
(2) Directorul executiv adjunct este subordonat directorului executiv al Direcţiei Publice
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.
(3) Directorul executiv adjunct al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova are următoarele atribuţii principale:
a) avizează referatele care stau la baza proiectelor de hotărâri necesare organizării şi
funcţionării serviciilor din subordine şi le înaintează spre semnare directorului executiv ;
b) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului
Craiova pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale compartimentelor funcţionale din subordine,
dar şi la solicitarea Consiliului Local;
c) întocmeşte fişele de post/fişele de evaluare/rapoartele de evaluare a performanţelor
individuale pentru personalul din subordinea directă şi le înaintează pentru contrasemnătură
directorului executiv;
d) contrasemnează fişele de post /rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale
personalului din subordine, întocmite de şefii de servicii/birou, conform relaţiilor ierarhice;
e) avizează propunerile şefilor din subordine privind organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor subordonate, în conformitate cu statul de
functii aprobat şi cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, avizează propunerile de constituire
a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pe care le înaintează spre aprobare
directorului executiv;
f) avizează proiectul de buget şi lista de investiţii pentru Direcţia Publică Comunitară de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova;
g) este membru de drept în comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
h) consiliază persoanele aflate în situaţii de dificultate care se prezintă în zilele de
audienţă şi împreună cu acestea caută soluţii la problemele cu care se confruntă, în conformitate
cu legea;
i) identifică surse de finanţare nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale
entităţii, participă la scrierea proiectelor şi la implementarea acestora;
j) coordonează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la
nivelul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova;
k) participă la elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget al instituţiei;
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l) înlocuieşte directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova pe perioadele în care acesta absentează din instituţie din diverse motive:
concediu de odihnă, concedii medicale, delegaţii etc., preluând şi îndeplinind toate atribuţiile
acestuia.
Art.35. Directorul executiv adjunct are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale:
a) răspunde de managementul domeniului sau de activitate;
b) conduce serviciile subordonate şi răspunde de organizarea si funcţionarea acestora în
condiţii de eficienţă şi eficacitate;
c) răspunde de organizarea controlului intern managerial cu privire la activităţile
specifice domeniului său de activitate;
d) răspunde, împreună cu şefii din subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare
internă sau externă.
CAPITOLUL VII
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Art.36. În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială la nivelul
Municipiului Craiova, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
are următoarele atribuţii principale:
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
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială,
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local,
şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)întocmeşte
dispoziţii
de
acordare/respingere
sau,
după
caz,
de
modificare/suspendare/încetare 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
îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii
beneficiilor 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 a membrilor comunităţii şi, în funcţie de
situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în 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) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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Art.37. În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială aplică
legislaţia privind regimul juridic al contravenţiilor şi legislaţia privind administrarea creanţelor
fiscale ce derivă din această activitate.
Art.38. În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul
Municipiului Craiova, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate,
strategia locală a Municipiului Craiova de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi
lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor
reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor, elaborează planurile anuale de acţiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova,
care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor
din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru
susţinerea furnizorilor privaţi de servicii sociale de la nivel local ;
g) propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în
domeniul serviciilor sociale;
k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în
conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate
copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor
categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;
n) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
o) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele
diferitelor categorii de beneficiari;
p) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate
de furnizorii publici şi privaţi;
q) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare,
contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii
sociale;
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r) monitorizează financiar şi tehnic contractele prevăzute la lit. q);
s) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art.39. (1) În domeniul acordării subvenţiilor de la bugetul local al municipiului Craiova,
asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială la nivelul
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova se constituie, prin
dispoziţie a directorului executiv, o structură sub forma unui grup de lucru cu următoarele
atribuţii principale:
a) elaborarea documentaţiei necesare pentru solicitarea de subvenţii de la bugetul local,
asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
b) încheierea convenţiilor pentru acordarea de subvenţii, asociaţiilor/fundaţiilor cărora li
s-a aprobat acordarea de subvenţii prin hotărâre de consiliu local;
c) verificarea lunară sau ori de câte ori este nevoie a serviciilor sociale acordate de către
organizaţia nonguvernamentală selectată pentru a beneficia de subvenţie de la Consiliul Local al
Municipiului Craiova, pe baza cererilor lunare şi a rapoartelor privind acordarea serviciilor de
asistenţă socială şi utilizare a subvenţiei, întocmite de către fiecare organizaţie, pe fiecare tip de
unitate de asistenţă socială;
d) întocmirea lunară a Raportului privind verificarea acordării serviciilor de asistenţă
socială şi a Raportului financiar privind verificarea utilizării subvenţiei, pe baza verificărilor
realizate pe teren de către personalul direcţiei cu atribuţii în acest sens;
e) întocmirea propunerii de angajare de cheltuieli, angajamentului bugetar şi ordonanţării
de plată, pentru acordarea subvenţiei asociaţiei sau fundaţiei;
(2) Subvenţiile se primesc de la bugetul local şi se acordă în completarea resurselor
financiare ale asociaţiilor sau fundaţiilor. Acestea vor fi cheltuite în scopul acordării serviciilor
de asistenţă socială şi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

CAPITOLUL VIII
ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢIILE ŞI COMPETENŢELE
COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE
COMUNITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Art.40. (1) Serviciul Stabilire beneficii şi protecţie socială
Scopul serviciului este acordarea de prestaţii şi beneficii sociale.
(2) Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială, prevede 1 post de conducere de şef
serviciu, având în componenţă Compartimentul Stabilire Ajutor Social şi Biroul Alocaţii,
Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe, condus de un şef birou.
(3) Compartimentul Stabilire Ajutor Social
Activităţile realizate de către salariaţii compartimentului constau în:
a) primirea şi verificarea actelor care stau la baza stabilirii drepturilor de venit minim
garantat, introducerea datelor în aplicaţia electronica, efectuarea anchetelor sociale în termen
legal sau ori de câte ori este nevoie, în vederea verificării condiţiilor de menţinere în plată a
beneficiarilor de venit minim garantat;
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b) primirea şi verificarea cererilor de acordare a ajutorului social şi actelor doveditoare
privind componenţa familiei şi veniturile acestora, respectiv cererilor şi actelor depuse prin care
se solicită modificarea numărului de membri de familie şi a veniturilor acesteia, actualizarea
lunară a datelor privind beneficiarii de venit minim garantat , în baza situaţiei cu persoanele
decedate din municipiul Craiova, transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;
c) transmiterea situaţiei cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă către Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru a fi verificaţi de către agenţia teritorială pentru
ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă dacă s-au încadrat în muncă/au
plecat cu contract de muncă în străinătate/au refuzat un loc de muncă oferit sau au participat la
serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională; primirea
declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate însoţită de
adeverinţa privind veniturile impozabile;
d) efectuarea anchetelor sociale în vederea modificării cuantumului ajutorului social
pentru beneficiarii acestei prestaţii;
e) întocmirea şi verificarea rapoartelor şi dispoziţiilor de stabilire, respingere, modificare,
încetare a dreptului de ajutor social, precum şi comunicarea către beneficiari; întocmirea lunară a
Anexelor nr. 7, 8, 10, 14, 17 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat şi transmiterea în termen legal către A.J.P.I.S. Dolj;
f) întocmirea documentaţiei pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii;
g) verificarea pontajelor privind prezenţa la acţiunile şi lucrările de interes local,
scutirilor de la efectuarea orelor de muncă şi ţinerea evidenţei adeverinţelor medicale depuse de
beneficiari;
h) efectuarea anchetelor sociale la cereri, audienţe, sesizări scrise, telefonice pentru
solicitanţii de ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare în cazul decesului unei persoane
din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;
i) întocmirea rapoartelor cu propunerile de acordare a ajutoarelor de urgenţă/deces şi a
dispoziţiilor emise în acest sens şi comunicarea acestora către titularii în termen legal;
j) stabilirea şi acordarea ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat;
k) întocmirea raportului şi dispoziţiei pentru beneficiarii de ajutor social care utilizează
pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse
la stabilirea ajutorului social şi se comunică titularilor în termen legal;
l) întocmirea listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea
ajutorului social;
m) întocmirea şi verificarea documentelor care stau la baza plăţii serviciilor de înhumare
pentru persoanele decedate din familiile beneficiare de venit minim garantat, persoane fără
susţinători legali, cât şi cele neidentificate;
n) întocmirea şi verificarea documentelor care stau la baza decontării cheltuielilor de
transport în comun, efectuate de către donatorii de sânge, precum şi întocmirea statelor de plată
aferente;
o) întocmirea necesarului de fonduri bugetare privind acordarea ajutoarelor băneşti pentru
încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, privind acordarea ajutoarelor de
urgenţă, cele privind înhumarea persoanelor decedate, a decontării cheltuielilor de transport în
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comun, efectuate de către donatorii de sânge, a stimulentelor educaţionale şi cele privind
acordarea produselor alimentare conform H.C.L. 786/2013;
p) primirea şi verificarea actelor care stau la baza anchetelor sociale, precum şi efectuarea
anchetelor sociale pentru soluţionarea cererilor de acordare a sprijinului financiar în cadrul
Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
q) primirea şi verificarea actelor pentru acordarea stimulentului educaţional sub formă de
tichete sociale, urmărirea condiţiilor de menţinere în plată a acestui beneficiu de asistenţă
socială, întocmirea raportului de specialitate şi dispoziţiei de acordare/respingere a dreptului la
stimulent educaţional sub formă de tichete sociale precum şi comunicarea titularului a
dispoziţiilor, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii;
r) centralizarea cererilor pentru acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete
sociale în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unităţii administrative
teritoriale, şi comunicarea datelor unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi preşcolarii;
s) întocmirea listei cu datele de identificare ale solicitanţilor cărora li s-a acordat dreptul
la stimulent şi transmiterea acesteia pe suport electronic Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare;
t) transmiterea comenzii ferme în care se precizează numărul de tichete care urmează să
fie tipărite în luna respectivă, valoarea nominală a unui tichet, precum şi valoarea nominală a
tichetelor sociale pentru grădiniţă, acordate reprezentantului familiei, respectiv reprezentantului
legal al copilului, după caz;
ţ) asigurarea şi distribuirea lunară a tichetelor sociale în baza dispoziţiei, până la data de
15 a lunii în curs, pentru luna anterioară; monitorizarea lunară a dosarelor aflate în evidenţă şi
prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă; distribuirea lunară a tichetelor sociale către beneficiarii
eligibili; organizarea evidenţei proprii a tichetelor sociale, potrivit legii;
u) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare
privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor, precum şi fundamentarea lunară a
necesarului de credite;
v) întocmirea documentaţiei necesare achiziţionării de produse alimentare în vederea
acordării acestora cu ocazia sărbătorilor religioase creştine: Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria
Mare, Sărbătoarea Crăciunului, potrivit HCL nr.786/2013, cu modificările ulterioare; întocmirea
listelor cu persoanele defavorizate după preluarea, pe suport electronic şi hârtie, a bazei de date
transmise de către A.J.O.F.M. Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj, C.J.P. Dolj; primirea cererilor depuse de
către persoanele fără venituri cu vârsta peste 60 de ani, care solicită ridicarea pachetului cu
alimente, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 786/2013, cu modificările ulterioare; gestiunea
produselor alimentare, ţinerea acestora pe loturi, categorii şi produse, fişe de magazie; în
documentele de gestiune se evidenţiază zilnic mişcarea produselor (intrare-ieşire), precum şi
stocul existent; distribuirea produselor alimentare de la depozit se face în baza listelor întocmite
cu persoanele defavorizate beneficiare conform H.C.L. nr.786/2013, cu modificările ulterioare;
w) distribuirea ajutoarelor alimentare potrivit H.G. nr. 799/2014, destinate categoriilor de
persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului operaţional Ajutorarea
persoanelor defavorizate - P.O.A.D.; întocmirea listelor cu persoanele defavorizate ulterior
preluării pe suport electronic şi hârtie a bazei de date transmise de Grupul Local Judeţean din
cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj; gestiunea produselor alimentare şi ţinerea acestora pe
loturi, categorii şi produse, fişe de magazie; în documentele de gestiune se evidenţiază zilnic
mişcarea produselor (intrare-iesire), precum şi stocul existent; distribuirea produselor alimentare
14

de la depozit, în baza listelor întocmite cu persoanele defavorizate transmise de Grupul Local
Judeţean din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj; la finalizarea etapei de distribuire către
beneficiarii finali, se transmite o raportare către Grupul Local Judeţean cu stocul de produse
alimentare aflate în depozitul local şi termenul de valabilitate a acestora pe loturi/categorii de
produse; după finalizarea stocului din depozitul local, la termenul solicitat de Instituţia
Prefectului-Judeţul Dolj se întocmeşte raportarea finală; arhivarea tuturor documentelor care au
stat la baza distribuirii produselor alimentare din programul P.O.A.D.;
x) întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind beneficiarii de venit minim garantat;
y) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
z) întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din
partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în
situaţie de risc social;
aa) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către
beneficiari;
bb) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
cc) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial
de la nivelul compartimentului.
(4) Biroul Alocaţii, indemnizaţii, ajutoare încălzire locuinţe
Atribuţii:
a) primirea, verificarea cererilor şi dosarelor depuse pentru acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei şi introducerea datelor în aplicaţia electronică; deplasarea în teren în vederea
efectuării de anchete sociale pentru titularii alocaţiei de susţinere a familiei în vederea stabilirii
drepturilor, menţinerii în plată sau încetarea dreptului; întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de
stabilire, respingere, modificare, suspendare, încetarea suspendării sau încetarea dreptului de
alocaţie pentru susţinerea familiei; întocmirea borderourilor şi transmiterea până la data de 5 a
lunii următoare Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj a dispoziţiilor de stabilire
a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) primirea şi verificarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere depuse pentru
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi introducerea datelor în aplicaţia electronică;
întocmirea situaţiilor centralizatoare, rapoartelor şi dispoziţiilor privind beneficiarii ajutorului
pentru încălzirea locuinţei; verificarea lunară a persoanelor decedate în luna anterioară în vederea
menţinerii sau încetării drepturilor privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
comunicarea către beneficiari a dispoziţiilor în legătură cu stabilirea, respingerea, modificarea,
recuperarea sumelor încasate necuvenit sau încetarea ajutorului bănesc pentru încălzirea
locuinţei;
c) primirea şi verificarea cererilor şi dosarelor depuse pentru acordarea stimulentului
educaţional şi înaintarea acestora către Compartimentul Stabilire ajutor social;
d) primirea dosarelor beneficiarilor de lapte praf, distribuirea acestuia beneficiarilor,
întocmirea documentaţiei şi transmiterea acestora către D.S.P. Dolj;
e) primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor depuse privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copilului, precum şi acordarea stimulentului de inserţie; întocmirea şi
transmiterea borderoului centralizator la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
în vederea acordării drepturilor;
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f) primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor depuse pentru acordarea alocaţiei de stat
pentru copii; transmiterea centralizatorului însoţit de adresă de înaintare la Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, în vederea acordării alocaţiei de stat pentru copii;
g) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către
beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
h) întocmirea situaţiilor cu plăţile planificate şi înaintarea către Serviciul Bugetcontabilitate, privind plăţile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică respectiv
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; întocmirea şi înaintarea către Serviciul Bugetcontabilitate a notei de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar
următor;
i) actualizarea lunară a datelor privind beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei si
a beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei, în baza situaţiei cu persoanele decedate
din municipiul Craiova transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;
j) întocmirea, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Craiova, a
documentaţiei pentru acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor
vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică
furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece;
k) întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind alocaţia de susţinere a familiei;
întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind ajutoarele de încălzire a locuinţei; soluţionarea
cererilor/sesizărilor primite din partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui
caz de persoană aflată în situaţie de risc social;
l) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
m) întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din
partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în
situaţie de risc social;
n) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
o) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul biroului.
Art.41. (1) Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei cuprinde 1 post de conducere de
şef serviciu.
Prin Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei se desfăşoară activitatea de asistenţă
socială de prevenire a separării copilului de familia sa, pentru persoanele care au domiciliul sau
reşedinţa în Municipiul Craiova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cadrul a două
compartimente, respectiv Compartimentul Protecţia Copilului şi Compartimentul Monitorizare şi
Consiliere.
Scopul Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei îl constituie asigurarea menţinerii,
refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care
ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitatea cu Legea 272/21.04.2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Totodată, pune în aplicare Hotărârea de
Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi
îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia.
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(2) În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei are următoarele
atribuţii:
a) monitorizează si analizează situaţia copiilor din municipiul Craiova, precum şi modul
de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor
relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor varstnice;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru
prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, in condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii in întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului
delincvent;
g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi
prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii
cu parinţi plecaţi la muncă în străinatate;
h) înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de
protectie speciala, in conditiile legii;
i) urmăresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita
drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de
protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;
j) colaborează cu directia generala de asistenţă socială si protectia copilului in domeniul
protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăresc punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia copilului/instantei
de tutelă referitoare la prestarea actiunilor sau lucrarilor de interes local, prevazute la art. 67 alin.
(2);
l) înaintează propuneri de proiecte pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului
Craiova;
m) întocmesc fişa de monitorizare trimestrială şi o transmit către DGASPC Dolj;
n) întocmesc informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările primite din partea
cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de
risc social.
(3) Salariaţii din Compartimentul Protecţia Copilului au următoarele sarcini de
serviciu:
a) primesc, analizează, verifică
şi soluţionează adrese/sesizări de la spitale,
D.G.A.S.P.C. Dolj, poliţie, instanţe, privind copiii aflaţi în situaţii de risc social - monitorizarea
cazurilor din municipiul Craiova;
b) efectuează anchete sociale şi întocmesc fişe de monitorizare şi planuri de servicii la
cazurile solicitate de către DGASPC Dolj;
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c) întocmesc rapoarte şi dispoziţii în vederea aprobării planurilor de servicii solicitate de
cetăţeni, DGASPC DOLJ;
d) asigură evidenţa şi monitorizarea copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la
muncă în străinătate; primesc, analizează, verifică şi soluţionează sesizări sau adrese de la
D.G.A.S.P.C. Dolj, unităţi şcolare, cetăţeni, privind copiii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
e) întocmesc fişa de observaţie, fişa de identificare a riscului pentru copiii ai căror părinţi
pleacă la muncă în străinătate, monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de
delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
f) primesc, analizează şi verifică cereri şi documente privind desfăşurarea de către minor
a activităţii remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, conform
H.G. nr. 75/2015;
g) primesc, analizează, verifică şi soluţionează adrese de la spitale, D.G.A.S.P.C. Dolj,
privind prevenirea cazurilor de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire şi monitorizează mamele
care au fost înregistrate în situaţie de risc social în spital;
h) primesc, analizează, verifică şi soluţionează adrese de la D.G.A.S.P.C. Dolj pentru
completarea declaraţiei scrise de naştere pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a
copiilor părăsiţi de mame după naştere în maternitate sau unităţi sanitare;
i) înregistrează cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obţinerii, prelungirii sau
schimbării atestatului de asistent maternal profesionist;
j) monitorizează copii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de protecţie
specială;
k) înregistrează cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obţinerii plasamentului;
l) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj în vederea evaluării
contextului familial, precum şi a evaluării contextului psiho-socio-material necesar stabilirii
măsurilor de protecţie specială pentru minori;
m) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj privind minorii care au
savârşit fapte antisociale şi nu răspund penal;
n) efectuează anchete sociale solicitate de către cetăţeni pentru a prelua copiii din sistem
pe timpul vacanţei;
o) întocmesc rapoarte de monitorizare copii ai căror părinţi nu se înţeleg asupra
programului de legături personale stabilit de instanţă;
p) întocmesc dovezile privind notificarea intenţiei de plecare în străinătate cu contract de
muncă în vederea semnării acestora de către conducerea instituţiei, prin efectuarea de anchete
sociale în vederea verificării situaţiei familiale a persoanei solicitante a dovezii;
q) primesc şi analizează cererile şi documentaţia necesară certificării elementelor
prevăzute în chestionarul pentru constatarea obligativităţii de asigurare/eliberării de asigurare a
muncitorilor sezonieri români;
ş) primesc şi analizează cereri şi documente de anchetă socială: acordare bursă de
studiu/ajutor social; acordare sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoar;
t) efectuează anchete sociale în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap
corespunzător de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Dolj, conform HG nr. 268/2007;
efectuează anchete sociale în vederea obţinerii rovinietei de către beneficiarii Legii nr. 448/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmiterea actului constatator către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;
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u) efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de
handicap în vederea urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de
abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;
v)sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medico-legale
conform Legii 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
w)întocmesc şi înaintează către Serviciul Buget-contabilitate nota de fundamentare
privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor, precum şi fundamentarea lunară a
necesarului de credite;
x)întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
y) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
z) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul compartimentului.
(4) Compartimentul Monitorizare şi Consiliere
Obiectivele compartimentului sunt :
a) furnizarea de servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul de separare de
familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în familie;
b) oferirea serviciilor de consiliere psihologică pentru copii;
c) oferirea serviciilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi;
d) implicarea în depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea
copilului de familia sa;
e) implicarea în realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
f) asigurarea de asistenţă socială, psihologică, juridică, de grup sau individuală, copiilor
şi familiilor acestora, precum şi altor categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa direcţiei care
necesită consiliere;
g) prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului;
h) dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile
oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora;
i) informare şi educaţie parentală;
j) managementul stărilor de criză familială;
k) rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată;
l) întocmirea documentaţiei necesare emiterii dispoziţiilor de nume şi prenume în cazul
copiilor abandonaţi în spital sau găsiţi, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, unităţi sanitare şi poliţie ;
m) aplicarea Hotărârii nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a
modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor
de care aceştia pot beneficia;
n) monitorizarea pe o perioadă de până la 6 luni a relaţiilor personale ale copilului cu
părintele la care nu locuieşte în mod obişnuit şi întocmirea raportului de monitorizare, conform
Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
o) efectuarea de vizite în comunitatea de romi pentru explicarea noţiunilor de bază şi
avantajele planificării familiale, a noţiunilor de bază şi importanţa asistenţei medicale a
copilului; mobilizarea şi însoţirea membrilor comunităţii la acţiunile de sănătate publică:
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campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul
promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice, explică rolul şi scopul acestora;
p) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
p) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
r) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul compartimentului.
Art.42. (1) Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate
Salariaţii din acest compartiment oferă sprijin persoanelor şi familiilor aflate în dificultate
prin activităţi de consiliere şi informare privind problematica socială, realizarea de studii ce au ca
obiectiv identificarea situaţiilor de risc social semnalate la nivelul municipiului, stabilirea
numărului persoanelor aflate în aceste situaţii precum şi categoriile de nevoi identificate cu
tipurile de servicii sociale solicitate de comunitate. Acest compartiment colaborează cu instituţii
publice în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în domeniul asistenţei şi protecţiei
sociale, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestora,
organizează întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi societăţii civile – ONG-uri,
fundaţii, asociaţii profesionale etc - cu atribuţii în domeniul social, iniţiază şi derulează campanii
de informare pe diverse teme precum: conştientizarea şi informarea asupra unor probleme sociale
(traficul de minori, consumul şi traficul de stupefiante, consumul de alcool etc.), educarea
publică şi schimbarea atitudinii în legătură cu problematici precum discriminarea, abandonul
şcolar etc, întocmeşte informări, rapoarte, situaţii centralizatoare referitoare la proiectele
finanţate din fonduri nerambursabile ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de
către diverse instituţii şi ONG-uri.
(2) Atribuţiile compartimentului:
a) acordarea de consiliere şi informare tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţie
de vulnerabilitate asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, a serviciilor disponibile pe plan local
şi a instituţiilor şi organizaţiilor specializate;
b) colaborarea cu instituţiile publice în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar
în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii
măsurilor pentru îmbunătăţirea acestora şi oferirea, după caz, de informaţii/participarea la
realizarea de studii, având ca obiectiv identificarea situaţiilor de risc social semnalate la nivelul
municipiului Craiova, stabilirea numărului persoanelor aflate în aceste situaţii, precum şi
categoriile de nevoi identificate cu tipurile de servicii sociale solicitate de comunitate;
c) primirea şi analizarea rapoartelor de activitate şi a celor financiar-contabile depuse de
organizaţiile şi asociaţiile partenere, cofinanţate de către consiliul local şi înaintarea către
Serviciul Buget-contabilitate; primirea şi verificarea propunerilor bugetare anticipate de
organizaţiile şi asociaţiile partenere, cofinanţate de consiliul local, conform convenţiilor de
colaborare/acordurilor de parteneriat/protocoalelor de colaborare încheiate; întocmirea şi
înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare privind creditele bugetare
necesare în anul financiar următor pentru cofinanţarea activităţilor de asistenţă socială a
proiectelor şi parteneriatelor încheiate;
d) întocmirea notelor de fundamentare către Consiliul Local al Municipiului Craiova în
vederea încheierii de convenţii/acorduri/ protocoale cu diverse asociaţii/fundaţii/instituţii la
solicitatea acestora; întocmirea notelor de fundamentare către Consiliul Local al Municipiului
Craiova în vederea prelungirii convenţiilor/acordurilor/protocoalelor încheiate cu organizaţiile
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neguvernamentale/instituţiile partenere, prin acte adiţionale, la solicitarea acestora; întocmirea
actelor adiţionale pentru prelungirea convenţiilor de colaborare/acordurilor de
parteneriat/protocoalelor de colaborare încheiate cu instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere;
după semnarea acestora, un exemplar se înaintează către Serviciul Buget-contabilitate;
e) întocmirea şi înaintarea de adrese către instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere cu
sumele aprobate în buget; primirea cererilor de deschidere de credite şi întocmirea lunară a
necesarului de credite pentru plata parţială a cheltuielilor destinate activităţilor de asistenţă
socială desfăşurate de către instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere;
f) formulează propuneri de proiecte cu finanţare nerambursabila în scopul dezvoltării
serviciilor sociale;
g) monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul instituţiilor/asociaţiilor/fundaţiilor cu
care sunt încheiate convenţii de colaborare/acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare;
h)punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind
acordarea subvenţiilor asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998;
i) primirea, analizarea şi soluţionarea adreselor de muncă în folosul comunităţii, prin
transmiterea mandatelor la S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova, unde se
execută activităţile; primirea, analizarea şi soluţionarea ordonanţelor de renunţare la urmărirea
penală în vederea desfăşurării muncii în folosul comunităţii - ordonanţele se transmit către S.C.
Salubritate Craiova S.R.L şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova, unde se execută activităţile; monitorizarea
efectuării muncii în folosul comunităţii prin solicitarea periodică a stadiului de realizare a
acesteia la S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova – ulterior, se întocmesc şi
se transmit adrese prin care instanţele judecătoreşti/parchetele de pe lângă judecătorii sunt
informate cu privire la stadiul desfăşurării activităţilor în folosul comunităţii;
j) primirea adreselor şi copiilor după dosarele personale ale beneficiarilor, după încetarea
serviciilor acordate în cadrul unei centru/locuinţă protejată; întocmirea rapoartelor de vizită şi
transmiterea la noua locaţie a persoanei cu handicap;
k) întocmirea raportului de monitorizare care se transmite cu adresă de înaintare către
furnizorul de servicii sociale;
l) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare
privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor;
m) întocmirea lunară a necesarului de credite şi transmiterea către Serviciul Bugetcontabilitate;
n) întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din
partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în
situaţie de risc social;
o) depunerea propunerilor de proiecte pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului
Craiova;
p)întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
q) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
r) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul compartimentului.
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Art.43.(1) Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi, condus de
un şef birou, are atribuţii în protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, acordarea
asistenţei sociale, stabilită de legislaţie şi dată în competenţa autorităţilor locale.
(2) Atribuţiile biroului:
a) soluţionarea solicitărilor referitoare la actele necesare stabilirii drepturilor asistenţilor
personali şi a beneficiarilor de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap în conformitate cu
prevederile Legii nr. 448/2006, republicată;
b) efectuarea de anchete sociale cu propuneri legale privind dreptul la indemnizaţie pentru
persoană cu handicap grav sau încadrare ca asistent personal în termenul prevăzut de lege şi
întocmire rapoarte şi dispoziţii de acordare/respingere a drepturilor prevăzute de lege;
d) efectuarea de anchete sociale de monitorizare a activităţii asistenţilor personali, cât şi
pentru beneficiarii de indemnizaţii aflaţi în plată în baza legii sau oricând se impune urmare unor
sesizări sau din oficiu;
e) verificarea valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de handicap grav, întocmirea
documentaţiei pentru suspendare, încetarea suspendării, încetarea contractului individual de
muncă sau suspendare, încetarea suspendării, încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei;
f) primirea în timpul programului de relaţii cu publicul a dosarelor de asistenţi personali, a
dosarelor de îndemnizaţii, a certificatelor de încadrare în grad de handicap, actelor medicale şi
actelor de stare civilă şi a cererilor cu documente anexate privind dreptul de acordare a
abonamentelor nominale gratuite, în vederea actualizării, menţinerii în plată/
suspendării/încetării;
g) actualizarea lunară a datelor privind beneficiarii de indemnizaţii lunare, precum şi
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, în baza situaţiei cu persoanele decedate din
municipiul Craiova transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;
h) întocmirea de rapoarte şi dispoziţii privind acordarea/modificarea/ încetarea dreptului de a
primi indemnizatia lunară stabilită conform Legii nr.448/2006-republicată;
i) transmiterea distinct, către Trezoreria Craiova, a listelor cu asistenţii personali şi
beneficiarii de indemnizaţie lunară conform Nomenclatorului din Ordinul nr. 401/2008 privind
monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială;
j) raportări privind acordarea drepturilor beneficiarilor de indemnizaţii pentru persoanele cu
handicap, situaţia asistentilor personali, abonamente gratuite pe mijloacele de transport în
comun, anchete sociale, etc.; întocmirea unui raport lunar privind monitorizarea programului de
îmbunătăţire continuă;
k) depunerea propunerilor pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova;
l) întocmirea lunară, în vederea aprobării în consiliul local, a documentaţiei pentru acordarea
de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, persoanelor cu handicap accentuat
şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora
din municipiul Craiova; primirea cererilor privind eliberarea abonamentelor gratuite pe
mijloacele de transport local, întocmirea listelor cu beneficiarii şi distribuirea abonamentelor
gratuite; întocmirea lunară a adresei către R.A.T. SRL CRAIOVA privind necesarul de
formulare nenominale pentru a fi distribuite lunar beneficiarilor;
m) efectuarea de anchete socio-materiale in vederea instituţionalizarii persoanelor vârstnice
la Caminul pentru persoane varstnice Craiova potrivit Legii nr.17/2000, privind asistenta sociala
a persoanelor vârstnice;
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n) efectuarea de anchete socio-materiale in vederea instituţionalizarii persoanelor vârstnice
în camine pentru persoane varstnice sau centre medico-sociale aflate pe teritoriul altor localitati;
o) primirea, verificarea şi soluţionarea adreselor transmise de catre Serviciul Autoritate
Tutelară în vederea efectuării anchetei sociale privind respectarea/nerespectarea obligaţiilor
existente în contractul de întreţinere al persoanelor vârstnice;
p) efectuarea de anchete sociale alături de reprezentanţii poliţiei în vederea sprijinirii
persoanelor vârstnice pentru întocmirea actelor de identitate;
r) informarea şi consilierea persoanelor vârsnice în conformitate cu prevederile Legii nr.
17/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
s) întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din
partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în
situaţie de risc social;
ş) soluţionarea cererilor şi întocmirea documentaţiei conform H.G. nr. 430/2008 pentru
instituţionalizarea persoanelor adulte cu handicap în centre medico sociale;
t) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea organelor de poliţie pentru evaluarea contextului
familial şi întocmirea raportului de evaluare comportamentală;
ţ) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea centrelor medico-sociale în vederea reintegrării
familiale a persoanelor adulte cu dizabilităţi;
u) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea asociaţiilor/fundaţiilor şi a altor ONG-uri
pentru implementarea unor măsuri de protecţie, obţinerea unor ajutoare financiare şi medicale
pentru persoane aflate în situaţii de criză;
v) primirea, verificarea şi soluţionarea adreselor de la D.G.A.S.P.C. Dolj în vederea
monitorizării situaţiei persoanelor adulte cu handicap după încetarea serviciilor acordate în
cadrul unui centru/locuinţă protejată;
w) monitorizarea privind condiţiile de găzduire şi îngrijire oferite persoanei încadrate în grad
de handicap, după încetarea serviciilor acordate în cadrul unui centru/ locuinţă protejată;
x) sprijinirea persoanelor fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medicolegale conform Legii 119/1996;
y) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către
beneficiari;
z) înregistrarea, verificarea şi avizarea cererilor privind acordarea tarifului social pentru
persoane fizice - consumatori casnici de energie electrică potrivit Ordinului nr. 38/2005;
aa) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare
privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru asigurarea resurselor
financiare necesare achitării indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav, contravalorii
abonamentelor pe mijloacele de transport în comun şi deschiderea lunară a creditelor bugetare;
bb) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
cc) introducerea în baza de date a beneficiarilor de indemnizaţii, precum şi întocmirea fişelor
privind completarea bazei de date privind beneficiarii de indemnizaţii/asistenţi personali şi
transmiterea lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;
dd) primesc şi verifică cererile depuse pentru acordarea indemnizaţiei privind îngrijirea
copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, conform OUG nr. 111/2010, modificată şi completată
prin OUG nr. 124/2011, pe care le înaintează pe bază de borderou la A.J.P.I.S. Dolj;
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ee) efectuează anchete sociale în vederea obţinerii rovinietei de către beneficiarii Legii
nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmiterea actului
constatator către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;
ff) primesc şi analizează cererile şi documentele necesare certificării dovezii de
întreţinere a familiei cu domiciliul în România în vederea exonerării de către alt stat de la plata
impozitului pe veniturile realizate;
gg) întocmesc anchete sociale şi completează formulare privind existenţa în viaţă pentru
cetăţeni ce beneficiază de pensii din partea altor state;
hh)verifică şi întocmesc documentaţia pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de
către asistenţii personali şi beneficiarii de indemnizaţie;
ii) întocmesc fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru
asistenţii personali din cadrul direcţiei şi le înaintează pentru contrasemnătură directorului
executiv adjunct;
jj) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
kk) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul biroului.
Art.44. (1) Serviciul Resurse Umane şi Juridic condus de un şef serviciu.
Scopurile principale ale serviciului sunt asigurarea managementului resurselor umane,
respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor întreprinse de către Direcţia Publică
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, precum şi asigurarea respectării
legislaţiei de către angajator cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.
(2) Atribuţii:
a) realizarea activităţilor privind organizarea, salarizarea, ocuparea şi perfecţionarea
personalului, precum şi întocmirea formalităţilor necesare cu respectarea legalităţii privind
încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu,
salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul
direcţiei;
b) asigurarea nevoilor de formare/perfecţionare profesională ale personalului direcţiei;
c) ţinerea evidenţei dosarelor personale, a registrelor salariaţilor şi transmiterea la
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a tuturor modificărilor cerute de legislaţia în vigoare;
d) actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a
funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
e) colaborarea la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţiilor, regulamentelor,
procedurilor, verificând din punct de vedere al legalităţii şi semnând alte documente cu caracter
juridic (referate, adrese, răspunsuri) cu avizarea juridică a documentelor care necesită viză
juridică şi îndeplinesc condiţiile legale pentru avizare;
f) reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente a intereselor Direcţiei Publice
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, în limitele prevăzute în delegaţia dată;
g) realizarea activităţii de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită de către personalul angajat al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova;
h) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de
la nivelul compartimentului;
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i) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi
mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
j) întocmirea unor instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor
de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii,
precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
k) elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării şi instruirii angajaţilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a
informaţiilor primite;
l) aplicarea prevederilor legale cu privire la salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
m) reîncadrarea personalului care îndeplineşte condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă
de vechime, prin acordarea gradaţiei corespunzătoare;
n) evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului
contractual pentru anul anterior;
o) întocmirea planului de formare profesională şi transmiterea acestuia către Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici;
p) actualizarea documentelor necesare declaraţiilor de impunere pentru stabilirea
deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul în curs;
q) actualizarea, publicarea declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor publici şi
transmiterea acestora în copie Agenţiei Naţionale de Integritate;
r) actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, a registrului de evidenţă
a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul direcţiei;
s) monitorizarea respectării normelor de conduită profesionale, standardelor etice
prevăzute de Regulamentul Intern. Rapoartele privind respectarea normelor de conduită, datele
privind activitatea de consiliere etică pe trimestre se transmit la ANFP;
ş) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină şi transmiterea semestrială
către ANFP a formatelor de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare;
t) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare
privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru asigurarea resurselor
financiare necesare achitării salariilor asistenţilor personali;
ţ) planificarea concediilor de odihnă, primirea şi verificarea cererilor de concediu de
odihnă pentru personalul direcţiei, precum şi pentru asistenţii personali şi introducerea acestora
în baza de date;
u) întocmirea şi evidenţa contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale pentru
personalul direcţiei, precum şi pentru asistenţii personali, efectuarea înregistrărilor lunare în
Registrul general de evidenţă în format electronic;
v) primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor de suspendare/reluare/încetare contract
individual de muncă/raport de muncă;
w)întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de suspendare/reluare/încetare activitate pentru
personalul direcţiei, precum şi pentru asistenţii personali;
x) întocmirea fişelor de lichidare a datoriilor salariatului;
y) introducerea în baza de date, primirea cererilor şi documentelor privind acordarea
ajutorului de înmormântare în cazul decesului salariatului, asistentului personal sau asistatului,
după caz, şi întocmirea statelor de plată;
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z) verificarea şi întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit
de către salariaţii direcţiei/asistenţii personali;
aa) introducerea în baza de date a dosarelor privind asistenţii personali;
bb) întocmirea documentaţiei pe baza procesului verbal de predare-primire a asistenţilor
personali aflaţi în plată şi instruirea periodică a acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
urmând să predea situaţia şefului ierarhic;
cc) verificarea şi răspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare,
avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
dd) întocmirea de informări, rapoarte, formulare, situaţii referitoare la domeniul de
activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor
repartizate;
ee)întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
ff) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
gg) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial
de la nivelul serviciului.
Art.45. (1) Compartimentul Control intern
Scopul principal al Compartimentului este de a desfăşura o activitate funcţional
independentă şi obiectivă, de calitate, pentru a furniza asigurări privind eficacitatea sistemelor de
management al riscurilor, de control şi de guvernanţă ale entităţii publice, pentru creşterea
eficienţei şi eficacităţii acestora, prin oferirea de recomandări şi soluţii, precum şi de a consilia,
pentru îndeplinirea completă şi la termen a obiectivelor entităţii, respectiv o mai bună
administrare şi păstrare a patrimoniului propriu.
(2) Atribuţii:
a) elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de control intern
specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea;
b) elaborează misiunea, competenţa şi responsabilităţile control intern;
c) efectuează activităţi de control intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale entităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
d) efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entităţii, misiuni
de consiliere cu caracter informal, la solicitarea şi/sau cu aprobarea conducătorului entităţii,
precum şi misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale ca urmare a unei situaţii de forţă
majoră sau altor evenimente excepţionale;
e) coordonează sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de control intern desfăşurate
la nivelul entităţii publice;
f) întocmesc informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările repartizate;
g) asigură implementarea, dezvoltarea precum şi autoevaluarea sistemului de control
intern managerial în cadrul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
h) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
Art.46. (1) Serviciul Buget-contabilitate este condus de un şef serviciu.
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Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar-contabil şi
realizarea activităţilor administrative la nivelul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă
Socială a Municipiului Craiova.
(2) Principalele atribuţii ale serviciului:
a) realizează evidenţa contabilă la nivelul institutiei în conformitate cu prevederile legale
în vigoare şi înregistrează cronologic şi sistematic în contabilitate toate operaţiunile economicofinanciare care se derulează direct în cadrul entităţii;
b) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza
înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de prelucrarea pe calculator a datelor din domeniul
financiar-contabil;
c) exercită controlul financiar preventiv al operaţiunilor economice, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu dispoziţia emisă în acest sens de către director;
d) verifică exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont emise de Trezorerie şi
existenţa disponibilului din cont înainte de fiecare plată;
e) urmăreşte încadrarea plăţilor în prevederile bugetare şi efectuarea lor cu respectarea
prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate;
f) întocmeşte ordonanţările, dispoziţiile de plată pentru avansuri spre decontare şi
ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii;
g) înregistrează în evidenţele contabile, cantitativ şi valoric, pe gestiuni, intrările şi
ieşirile de materiale, obiecte de inventar şi alte valori;
h) înregistrează cantitativ şi valoric, în evidenţa contabilă şi în registrele de inventar
intrările şi ieşirile de active din administrarea directa;
i) înregistrează în contabilitate, conform dispoziţiilor legale, diferenţele dintre datele din
contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii patrimoniului;
j) întocmeşte şi verifică fişele conturilor contabile, analitice şi sintetice;
k) verifică la finele anului soldurile conturilor contabile şi închiderea acestora;
l) întocmeşte state privind drepturile salariale ale personalului direcţiei/asistenţi
personali/indemnizaţii;
m) întocmeşte declaraţiile fiscale privind contribuţiile aferente drepturilor salariale şi le
depune în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
n) urmăreşte permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie şi ia măsurile
necesare pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea
disciplinei financiare;
o) întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetară privind activitatea proprie;
p) întocmeşte lunar balanţa de verificare, analitică şi sintetică;
q) întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil privind activitatea proprie precum şi
alte rapoarte financiare privind activitatea proprie;
r) verifică facturile pentru serviciile executate, stipulate în contractele de lucrări şi
servicii;
s) asigură o evidenţă financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii;
ş) întocmeşte si transmite Primariei Municipiului Craiova propunerile fundamentate
pentru activitatea de elaborare a bugetului Directiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova;
t) întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele bugetare;
ţ) propune repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale aprobate;
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u) întocmeşte si transmite ordonatorului principal virarile de credite necesare;
v) întocmeşte situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale si situatia lunara a
cheltuielilor de personal si o transmite ordonatorului principal;
w) întocmeşte lunar deschiderea de credite bugetare pentru fiecare tip de cheltuiala si o
transmite ordonatorului principal;
x) efectuează recepţia bunurilor achiziţionate pe baza facturilor emise de furnizori şi
întocmeşte nota de intrare-recepţie şi înregistrarea în gestiune;
y) asigura centralizarea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală la
nivelul direcţiei şi transmiterea acestuia către ordonatorul principal de credite;
z) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la
nivelul serviciului;
aa) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate.
Art.47. (1) Compartimentul Achiziţii publice
Scopul principal al compartimentului este punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.
(2) Atribuţii:
a) fundamentează şi elaborează programul anual al achiziţiilor publice la nivelul
direcţiei;
b) asigură planificarea, organizarea şi controlul achiziţiilor publice, precum şi efectuarea
şi raportarea achiziţiilor publice ale direcţiei, în concordanţă cu prevederile legale;
c) întocmeşte, pe baza propunerilor transmise de fiecare compartiment de specialitate,
programul anual al achiziţiilor publice de produse şi servicii, cu încadrarea in bugetul aprobat si
îl modifica ori de cate ori este nevoie;
d) elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de
specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea problemelor
care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
e) asigură publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a anunţurilor de
intenţie, de participare şi de atribuire pentru achiziţiile de produse şi servicii;
f) propune, spre aprobare, ordonatorului terţiar de credite constituirea comisiilor de
evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi participă în comisiile de evaluare a
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică;
g) propune, spre aprobare, ordonatorului terţiar de credite, constituirea comisiilor de
recepţie pentru produsele si serviciile achiziţionate;
h) asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu operatorii economici câştigători
ai procedurilor organizate pentru achiziţiile de produse şi servicii;
i) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, evidenţa contractelor de
achiziţie publică de produse şi servicii;
j) asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice care au ca atribuţii
monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii;
k) participă în comisiile de inventariere şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar;
l) răspunde de aprovizionarea materială pentru o bună funcţionare a tuturor
compartimentelor din cadrul instituţiei;
m) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la
nivelul compartimentului.
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n) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate.
Art.48. (1) Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică, este
condus de un şef serviciu.
Scopul principal al serviciului constă în realizarea activităţilor de întreţinere informatică,
de circuit al documentelor şi de relaţii cu publicul pentru sediile Direcţiei Publice Comunitare de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.
(2) Atribuţii:
a) asigurarea întreţinerii softului informatic, serverelor şi a staţiilor de lucru în condiţii
optime de funcţionare;
b) întreţine sistemul informatic al instituţiei;
c) implementează noi aplicatii si se ocupă de buna funcţionare a acestora;
d) acordă asistenţă tehnică tuturor utilizatorilor;
e) se ocupă de funcţionarea în parametri a echipamentelor;
f) înregistrează şi distribuie întreaga corespondenţă destinată instituţiei, în funcţie de
repartizarea spre soluţionare aplicată de către directorul executiv;
g) asigură transmiterea titularilor dispoziţiile de stabilire, respingere, modificare,
suspendare, încetarea suspendării şi încetare a drepturilor beneficiarilor, răspunsurile către
petenţi/instituţii/autorităţi prin intermediul poştei/firmei de curierat;
h) primeşte şi înregistrează în cadrul programului de relaţii cu publicul petiţiile depuse de
cetăţeni;
i) răspunde de eliberarea adeverinţelor solicitate de cetăţeni;
j) predă şi asigură ridicarea corespondenţei repartizată spre soluţionare din sediul
Primăriei;
k) efectuează descărcarea corespondenţei pe baza borderourilor;
l) rezolvă şi răspunde la sesizările cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul;
m)realizează instruirea cu privire la Paza şi Stingerea Incendiilor (PSI), asigura
respectarea legislaţiei privind protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor; participa la
activităţile de apărare civila;
n) întocmesc informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările primite din partea
cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de
risc social;
o)întocmesc raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
p)organizează, administrează si asigura protecţia fondului arhivistic al instituţiei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
q) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la
nivelul serviciului;
r)asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate.
Art.49. (1) Compartimentul Administrativ
Atribuţii:
a)urmăreşte funcţionarea corespunzătoare a tuturor dotărilor şi instalaţiilor aferente
instituţiei, luând măsuri operative de remediere a eventualelor deficienţe, atunci când situaţia o
impune;
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b) asigură instalarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de protecţie
şi de alarmare împotriva efracţiei la sediile entităţii, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003;
c) gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmeşte fişa de activitate zilnică a
autovehiculului din dotarea direcţiei şi urmăreşte realizarea întreţinerilor periodice şi a
reparaţiilor curente ale autoturismului din dotarea instituţiei;
d) asigură întreţinerea curăţeniei şi igienizării sediilor instituţiei;
e) întocmeşte raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea
proprie;
f) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
g) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la
nivelul compartimentului;
h)indeplineste alte atribuţii in limita prevederilor legale, din dispoziţia conducerii.

CAPITOLUL IX
RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE GENERALE ALE PERSONALULUI

Art.50. Personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova are următoarele responsabilităţi:
a) răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute sau la care are acces ca
urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod
conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea sa aducă
prejudicii instituţiei;
c) răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra
modului de realizare a acestora;
d) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,
informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;
e) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului;
f) răspunde de buna utilizare şi gestionare a fondurilor precum şi a bunurilor publice
aflate în folosinţă.
Art.51. Personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a
Municipiului Craiova are următoarele competenţe :
a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului
care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau instituţiei, în general;
d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar
daca nu vizează direct domeniul în care deţine responsabilităţi şi atribuţii.
Art.52. Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, şi sunt
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obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie
publică în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.
Art.53. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
Art.54. Personalul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL X
PATRIMONIUL

Art.55. (1) Patrimoniul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acesteia cu caracter patrimonial.
(2) Patrimoniul iniţial al direcţiei este conform bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Art.56. (1) Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
administrează cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.
(2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Direcţiei Publice Comunitare de
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.
Art.57. În exercitarea drepturilor sale, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială
a Municipiului Craiova administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului
şi obiectului de activitate.
Art.58. Patrimoniul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului
Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE

Art.59. Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile altor
acte normative în domeniu.
Art.60. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru funcţionarii
publici, cât şi pentru personalul contractual.
Art.61. Modificările prezentului regulament se fac numai prin hotărâre a Consiliului
Local al Municipiului Craiova.
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