Serviciului Public de Asistenţă Socială al comunei Rediu , judeţul Galaţi

Regulament de organizare si funcţionare
al Serviciului Public de Asistenţă Socială al comunei Rediu, judeţul Galaţi

Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE
Cap. II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Cap.III. CONDUCEREA SI CONTROLUL
Cap. IV. ATRIBUŢII
Cap.V. DISPOZIŢII FINALE

Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Serviciul Public de Asistenţă Socială s-a înfiinţat ca serviciu public în subordinea Primarului
comunei Rediu , judeţul Galaţi, conform Hotărârii nr. __/09.09.2010 a Consiliului Local al comunei
Rediu.
Art.2. (1) Serviciul Public de Asistenţă Socială are sediul în comuna Rediu, judetul Galati.
(2) In documentele emise, serviciul public se va identifica cu următorul antet:
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
AL COMUNEI REDIU, JUDEŢUL GALAŢI.
Art.3. Serviciul Public de Asistenţă Socială Rediu, funcţionează şi este organizat în conformitate cu
legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a
identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în
situaţii de nevoie socială.
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.4. Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializate
menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale
situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea
socială.
Serviciile cu caracter primar constau în:
a)

identificarea si monitorizarea persoanelor cu handicap grav

b)

protectia si promovarea drepturilor copilului

c)

activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale,

d)

activitati de informare cu privire la drepturile si obligatiile specifice,

Serviciile sociale specializate se asigură în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Judeţean,
alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local, instituţii publice care au constituite
compartimente de asistenţă socială şi furnizorii privaţi de servicii sociale. Acestea au drept scop
menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie
socială constând în:
a) recuperare şi reabilitare;
b) suport si asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
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d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;
e) asistenţă şi suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie socială
f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesională;
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor
individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
Art.5. Serviciul are responsabilitatea creării, menţinerii si dezvoltării serviciilor sociale cu caracter
primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a functionalităţii
sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar.
Art.6. Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:
a) solidaritatea sociala;
b) unicitatea persoanei;
c) libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala;
d) egalitatea de sanse si nediscriminarea in accesul la serviciile sociale si in furnizarea serviciilor
sociale;
e) participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;
f) transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale;
g) proximitate in furnizarea serviciilor sociale;
h) complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale;
j) concurenta si competitivitate in furnizarea serviciilor sociale;
i) confidentialitate;
k) parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor sociale si beneficiarii
acestora.
Cap. II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art.7. Serviciul Public de Asistenţă Socială al comunei Rediu, are următoarea structură organizatorică:
a)

Compartimentul


Venit Minim Garantat, Ajutoare de Urgenţă şi alte ajutoare;



Protecţia Copilului;



Compartimentul
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Alocaţii Familiale;



Protecţie Specială;

Art.8. Compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, în exercitarea
atribuţiilor ce le revin, vor colabora în toate problemele, atât între ele, cât şi cu compartimentele
aparatului de specialitate al Primarului
Cap.III. CONDUCEREA SI CONTROLUL
Art.9. Conducerea operativă a Serviciului Public de Asistenţă Socială este asigurată de un sef serviciu, in
calitate de functionar public, numit în condiţiile legii.
Numirea şi eliberarea din funcţie a sefului serviciului se face in conformitate cu prevederile Legii
188/1999, privind statutul functionarului public, republicata (2).
Art.10. Seful Serviciului Public de Asistenţă Socială se subordonează Primarului comunei Rediu, judeţul
Galaţi.
Art.11. Seful Serviciului asigură conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii serviciului şi a
personalului din subordine, functionari publici si personal contractual din structura Serviciului Public de
Asistenţă Socială, conform structurii organizatorice de la cap.II, art.7.
Art.12. (1) Seful serviciului public are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:
a) indeplineste atributiile specifice functiei de asistent social;
b) intocmeste lunar dosarele de acordare a ajutorului social, conform Legii 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, pe baza cererilor individuale depuse si a referatelor de ancheta
sociala;
c) efectueaza vizite la domiciliul si intocmeste anchete sociale la cererea Directiei pentru
Protectia Copilului Galati;
d) intocmeste si depune la termen la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Galati, dosarele
privind alocatia pentru copii, alocatia complementara, alocatia pentru copilul nou- nascut, potrivit
prevederilor OUG 105/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
e) intocmeste si depune la termen la Agentia Judeteana pentru Protectie Sociala Galati, dosarele
privind indemnizatia si stimulentul de crestere a copilului potrivit prevederilor OUG. nr.148/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) trimestrial verifica depunerea de adeverinte de catre beneficiarii de ajutor social de la A.J.O.F.M;
g) urmareste in teren veridicitatea declaratiilor beneficiarilor de ajutor social;
h) intocmeste corect si la termen situatiile statistice solicitate de Agentia Judeteana pentru Prestatii
Sociale Galati, cu privire la aplicarea Legii 416/2001.
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i) propune primarului suspendarea din plata a beneficiarilor de ajutor social conform legii;
j) indeplineste orice atributii referitoare la activitatea de asistent social repartizate de conducerea
institutiei;
k) indeplineste functia de secretar al Consiliului Comunitar Consultativ potrivit prevederilor art.103 din
Legea 272/2004, privind Consiliulul Comunitar Consultativ;
l) intocmeste documentatia privind ajutorele pentru incalzirea locuintei acordate cetatenilor comunei
in conditiile O.U.G. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare
m) asigura confidentialitatea informatiilor primite potrivit legii;
n) la inceputul fiecarui an, pana la 30 ianuarie, va arhiva actele create in anul precedent, prin
numerotare, sigilare si predare responsabilului cu atributii de evidenta a arhivei, pe baza de proces
verbal, conform Legii 16/1996 privind Legea arhivelor nationale.
o) intocmeste documentatia privind obtinerea acreditarii Serviciului Public de Asistenta Sociala Rediu;
p) repartizează prin fişa postului sarcinile specifice personalului în subordine;
(2) In îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea obiectului de
activitate al serviciului public, seful serviciului public colaborează cu compartimentele funcţionale din
cadrul primăriei, cu şefii serviciilor aflate sub autoritatea consiliului local, cu furnizorii de servicii sociale
acreditaţi conform prevederilor legale în vigoare.
Art.13. Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al
comunei Rediu, prin hotărâre, la propunerea primarului.
Art.14. Angajarea personalului se face de către Primar, prin dispoziţie, ca urmare a promovării
concursului, organizat în condiţiile legii.
Art.15.. Salarizarea personalului angajat se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.16. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Rediu, stabilt prin dispoziţia Primarului
Cap. IV. ATRIBUŢII
IV.1. Venit Minim Garantat, ajutoare de urgenţă şi alte ajutoare
Art.17. In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor H.G. nr.1010/2006 pentru aplicarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, ale Legii nr.116/2002 privind prevederea şi combaterea
marginalizării sociale şi ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.116/2002:
- Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.
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- Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.
- Stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.
- Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.
- Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform legislatiei
in vigoare.
- Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării
ajutorului social.
- Inregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.
- Transmite în termen legal la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale situaţiile statistice privind
aplicarea Legii nr.416/2001 (Anexa nr.9, 10 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.1010/2006).
- Intocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale
în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.
- Intocmeste proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual a masurilor pentru prevenirea
si combaterea marginalizarii sociale
- Intocmeste situatiile statistice solicitate de alte institutii sau sefi ierarhici superiori cu privire la
beneficiarii Legii nr.116/2002.
Art.18. In aplicarea O.G. nr. 107/2006 pentru modificarea OUG nr.5 / 2003 privind unele măsuri
financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.
- Asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de
ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare.
- Intocmeste documentatia necesara privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor
beneficiarilor de ajutor social in perioada sezonului rece.
- Intocmeste situatiile statistice privitoare la aplicarea O.U.G. 5/20003 si le inainteaza la Agentia
Judeteana pentru Prestatii Sociale Galati.
- Intocmeste dispozitiile pentru acordarea ajutoarelor de inmormantare pentru beneficiarii Legii
416/2001
- Elibereaza si tine evidenta adeverintelor pentru beneficiarii de ajutor social
- Intocmeste dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor aflate in situatii deosebite in
conditiile legii
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Art.19. In aplicarea prevederilor Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale:
- Anual, documentele se grupeaza in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor de
pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva, care se intocmeste de catre fiecare creator
pentru documentele proprii.
- Nomenclatoarele intocmite de creatori se aproba de catre Arhivele Nationale, Directia Judeteana a
Arhivelor Nationale, potrivit anexei nr. 1.
IV.2. ALOCAŢII FAMILIALE
Art.20. In aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările
şi completările ulterioare, urmăreşte:
- Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele
doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.
- Intocmeşte şi înaintează Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale borderoul privind situaţia cererilor
înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.
- Primeşte cererile şi propune Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale pe bază de anchetă
socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.
Art.21. În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:
- Ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;
- Propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou
născuţi;
- Întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născuţi în baza dispoziţiilor
primarului;
- Întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite Agentiei Judetene
pentru Prestatii Sociale;
- Eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;
Art.22. În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi
alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu completările ulterioare:
- Primeşte cererile şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere
copii în vârstă de până la 18 ani;
- Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei
familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;
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- Propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei
familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;
- Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului
de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia
monoparentală;
- Propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei
familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;
- Întocmeşte şi transmite până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la Agentiei
Judetene pentru Prestatii Sociale: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale
complementare / de susţinere pentru familia monoparentală aprobate prin dispoziţia primarului în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale
primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.
- Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / încetare
a dreptului la alocaţia familială complementară / de susţinere pentru familia monoparentală;
Art.23. In aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor.
- Asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni
sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe, referitoare la
domeniul de activitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala.
IV.3. PROTECŢIE SPECIALĂ
Art.24. In aplicarea prevederilor Legii nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G.
427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap:
- Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea
acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei
care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
- Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap
grav.
- Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz,
menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu
handicap grav;
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- Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
- Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în
vederea reexpertizãrii şi încadrãrii într-un grad de handicap.
Art.25. In baza Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap:
- se intocmeste dosarele si anchetele sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat si mediu, si
tine evidenta acestora;
- intocmeste si tine evidenta persoanelor cu handicap lipsite de capacitate care necesita protectie
speciala;
- intocmeste documentatia si dispozitiile pentru acordarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap
grav.
- verifica indeplinirea conditiilor de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport
in comun si intocmeste documentatia de acordare a acestui drept.
Art.26. In aplicarea prevederilor Legii nr.102/1999:
- Întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o unitate de
asistenţă socială.
Art.27. In aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor
- Asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni
sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe, referitoare la
domeniul de activitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala.
IV.4. PROTECŢIA COPILULUI
Art.28. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, cu modificările ulterioare, Ordinul nr.69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului al Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei:
- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de
respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor
relevante;
- identifică, copiii lipsiţi în mod illegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre
acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu
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instituţiile competente;
- propune primarului pe baza dosarului întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului stabilirea prin dispoziţie a numelui şi prenumelui copilului abandonat în maternitate şi a cărui
mamă nu a putut fi identificată; pe baza dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului
abandonat face declaraţia de înregistrare a naşterii la Serviciul de Stare Civilă transmiţând direcţiei
actul de înregistrare a naşterii.
- realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui
părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare;
- identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru
prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre
aprobare prin dispoziţie;
- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si
droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;
- trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor şi se informează despre
felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi
pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare, întocmeşte referatul constatator
şi acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
- propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protectie speciala, in
conditiile legii;
- urmareste 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 întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni;
- colaboreaza cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei
copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
- colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau
de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.
- colaboreaza cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării
problemelor sociale care privesc copiii.
- Identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care
familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie
excepţională şi care pune în pericol dezvoltatea armonioasă a copilului.
- intocmeste anchete sociale solicitate de catre Instantele judecatoresti si Parchet.
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- efectueaza anchete sociale si intocmeste documentatia pentru instituirea tutelei sau curatelei in
vederea reprezentarii intereselor minorilor lipsiti de ocrotire parinteasca in fata instantelor
judecatoresti sau alte institutii publice.
- intocmeste anchete sociale pentru plasament.
- inainteaza toate dosarele cu propuneri de masuri de protectie a copilului Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
IV.5. SALARIZARE, FINANCIAR, CONTABIL
- Are obligatia sa asigure confidentialitatea asupra informatiilor pe care le detine ca urmare a exercitarii
atributiilor de serviciu.
- Opereaza in calculator datele pentru acordarea ajutorului social
- Intocmeste “fisa de calcul” pentru stabilirea cuantumului ajutorului social. Fisa de calcul va fi semnata
de catre seful de birou asistenta sociala. Totodata pe fisa de calcul se aplica stampila de control
financiar preventiv cu semnatura contabilului sef.
- Intocmeste “ Fisa de calcul” pentru incalzirea cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social.
- Opereaza in bazele de date lunar toate modificarile intervenite in dosarele beneficiarilor de ajutor
social.
- Intocmeste lunar lista de plata a ajutorului social.
- Intocmeste lunar listele cu persoanele apte de munca care au obligatia sa efectueze activitati in
folosul comunitatii.
- Intocmeste anexe pentru referate (aprobare, respingere, modificare, suspendare, incetare ajutor
social) respectind prevederile Legii 416/ 2001.
- Intocmeste raportul statistic privind aplicarea prevederilor Legii 416/2001 si alte situatii dupa caz.
- Inregistreaza in programul de salarizare toate datele necesare privind angajatii proprii ai serviciului
care intra in activitate.
- Are obligatia sa intocmeasca corect toate documentele cu care lucreaza, respectand actele normative
in vigoare si sa pastereze in bune conditii documentele in vederea arhivarii lor.
- Raspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav. Ori de cite ori se impune se actualizeaza bazele de date (modificari,
suspendari, incetarea contractelor de munca).
- Tine evidenta situatiei pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in vederea eliberarii
corecte a adeverintelor
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Cap.V. DISPOZIŢII FINALE
Art.29. Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament pot fi completate şi modificate
prin Dispoziţia Primarului, cu aprobarea Consiliului Local, ca urmare a modificării structurii
organizatorice în baza noilor prevederi legale în domeniul asistenţei sociale.
Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din
legislaţie şi din prezentul regulament.
Fişele posturilor se aprobă de către primar, secretar, în funcţie de delegarea competenţelor la data
înfiinţării postului şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcţie de dispoziţiile legale
intervenite ulterior.
Personalul serviciului este obligat să cunoască sarcinile şi responsabilităţile ce revin
compartimentului în care este încadrat şi să le îndeplinească întocmai.
Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine răspunderea
disciplinară, administrativă, civilă sau penală, dupa caz.
Seful serviciului va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului
regulament.
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare începând cu data infiintarii
Serviciului Public de Asistenta Sociala al comunei Rediu, prin HCL nr. ____ /09.09.2010.
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