ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 63
Din 28 octombrie 2015
privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala
în subordinea Consiliului local al oraşului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie
2015,
Av/nd în vedere Referatul de aprobare nr.4354/2015 întocmit de catre primarul oraşului
Ungheni, Raportul de specialitate nr.4355/2015 întocmit de Compartimentul asistenţă socială,
Raportul de specialitate nr.4648/2015 întocmit de Serviciu financiar contabilitate, Avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.41058/2015 conexat cu nr. 37793/2015, înregistrat
de instituţia noastră sub nr.6125/2015,
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de
cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Ţinând cont de Certificatul de acreditare seria AF. Nr.001050 eliberat în baza Deciziei
Ministrului Muncii nr.1429/2014,
Luând în considerare prevederile art.113 alin (3) a

Legii nr.292/2011 a Asistentei

sociale, prevederile Legii nr .197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul

serviciilor

sociale,cu modificarile ulterioare, prevederile art. 4 din H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială ,cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art. 107,alin (1) lit,,a,, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarului public, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
În temeiul art.36 alin (2) lit “a” coroborat cu alin.(3) lit.b) si alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă înfiinţarea, în subordinea Consiliului Local al Orasului Ungheni a
Serviciului Public de Asistentă Socială al Orasului Ungheni, mentionat în continuare, prescurtat
cu majuscule, S.P.A.S;
Art.2 (1) S.P.A.S. al Orasului Ungheni este serviciu public de interes local, fără
personalitate juridică si buget propriu, constituit prin reorganizarea Compartimentului de
Asistenta Sociala şi autoritate tutelară din structura aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Ungheni,
(2) Ca structură, S.P.A.S. se constituie la nivel de ”birou”,
(3) Sediul S.P.A.S. al Orasului Ungheni este în clădirea administrativă în care
functionează Primăria si Consiliul Local al orasului Ungheni – nr.357, jud. Mures;
Art.3 Domeniile de activitate în care acţionează S.P.A.S. al Orasului Ungheni sunt
următoarele:
A. Asistenţă socială, structurată după cum urmează :
1. Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav;
2. Persoane cu handicap grav care nu optează pentru asistent personal;
3. Ajutor social;
4. Ajutor de urgentă;
5. Protectia copilului;
6. Asistenta persoanelor vârstnice.
B. Autoritare Tutelara, structurată după cum urmează:
1. atributii legate de ocrotirea minorului;
2. atributii legate de ocrotirea majorului.
Art.4 (1) Atribuţiile principale S.P.A.S. al oraşului Ungheni sunt potrivit legii
următoarele:
a) identifica nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează in condiţiile legii;
b) răspunde de infiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare;
c) dezvolta şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, in condiţiile legii;

d) iniţiază incheierea de convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu
alte autorităţi locale,instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult
recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile
locale identificate şi cu prevederile planului judeţean de acţiune;
e) furnizează informaţiile şi datele solicitate de serviciul public de asistenta socială
judeţean, precum şi de autorităţile publice centrale cu responsabilităţi in domeniu;
f) elaborează şi implementeaza proiecte cu finanţare nationala şi internationala in
domeniu;
g) implementarea programelor de protecţie şi asistenţă socială aprobate de Consiliul
local.
(2) S.P.A.S al oraşului Ungheni îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele
normative în vigoare şi viitoare care reglementează domeniile de activitate .
Art.5 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a S.P.A.S.-lui conform
anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.6 (1) Aprobarea unui număr de 6 posturi în cadrul S.P.A.S. al oraşului Ungheni –
respectiv trei funcţii publice prevăzute

în cadrul Compartimentului de asistenţă sociala şi

autoritate tutelară din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ungheni,la care se adaugă
două posturi personal contractual si o funcţie publică de conducere nou înfiinţată de şef birou;
(2) Structura organizatorică a S.P.A.S. al orasului Ungheni prevăzut în anexele 2 şi 3 la
prezenta hotărâre şi face parte integrantă din acesta;
(3) Se aprobă preluarea personalului prevazut la art.6 alin.(1), din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Ungheni, compus din funcţionari publici şi personal
contractual.
Art.7 (1) Finanţarea activităţii S.P.A.S. al oraşului Ungheni se asigură din bugetul local
de venituri si cheltuieli al oraşului Ungheni, prin Serviciul Financiar –Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Ungheni.
(2) Organizarea si conducerea contabilităţii, controlul financiar preventiv se
asigură de către Serviciul Financiar –Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ungheni.
Art.8 După înfiinţarea S.P.A.S se vor întreprinde demersurile legale în vederea
acreditarii serviciului public nou înfiinţat.

Art.9 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabil,

-

Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară,

-

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 28 octombrie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CULCEAR FLORIN
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