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Anexa la H.C.L. nr. 85/31.03.2011

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SUCEAVA

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Direcţia de Asistenţă Socială, denumită în continuare “Direcţia” este organizată ca
serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului
Suceava.
Art. 2 (1) Finanţarea Direcţiei se realizează din subvenţii alocate din bugetul local şi alte
surse.
(2) Bugetul Direcţiei este inclus în bugetul municipiului Suceava.
(3) Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce prin Direcţia buget, contabilitate şi
fiscalitate, structură în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava.
Art.3 (1) Patrimoniul Direcţiei este format din bunuri mobile, conform inventarului.
(2) Personalul Direcţiei, al cărui angajator este primarul municipiului Suceava, are calitatea
de personal contractual. Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt
reglementate de prevederile Codului Muncii (Legea nr.53/2003) şi completate prin acte
normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar; se supune
normelor de conduită profesională prevăzute de Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţi şi instituţii publice – Legea nr.477/2004.
(3) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul
Direcţiei sunt următoarele: supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public;
asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;
profesionalismul; imparţialitatea şi independenţa; integritatea morală; libertatea gândirii şi a
exprimării; cinstea şi corectitudinea; deschiderea şi transparenţa.
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CAPITOLUL II -OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.4 Obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie identificarea şi soluţionarea
problemelor sociale ale comunităţii prin realizarea ansamblului de măsuri, programe,
activităţi şi servicii specializate de protejare a persoanelor cu probleme speciale, aflate în
dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod
normal şi decent de viaţă, ocrotirea minorilor precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Art. 5 Direcţia va acţiona permanent în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a
atribuţiilor ce-i revin din legi, ordonanţe, hotărâri, ordine, dispoziţii.
Art. 6 În problemele de specialitate Direcţia propune, în conformitate cu procedura legală,
proiecte de hotărâri şi dispoziţii şi întocmeşte rapoarte şi referate de specialitate în vederea
supunerii spre aprobare autorităţilor locale competente.
CAPITOLUL III - RELAŢII DE COLABORARE
Art. 7 În realizarea obiectului de activitate Direcţia colaborează cu:
- aparatul de specialitate al primarului;
- instituţii publice: Agenţia de Prestaţii Sociale a judeţului Suceava, Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate
Publică, Spitalul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a Judeţului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean, etc.,
- organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate care au ca obiect de activitate protecţia
şi asistenţa socială.
CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI CONTROLUL
Art. 8 (1) Primarul conduce şi controlează Direcţia.
(2) Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii, conform legii, secretarului.
Art. 9 Activitatea Direcţiei este coordonată de către Secretarul municipiului, conform
prevederilor Legii administraţiei publice locale.
Art. 10 (1) Conducerea operativă a Direcţiei este asigurată de un director, numit în
condiţiile legii, ca urmare a promovării concursului sau examenului.
(2) Directorul asigură conducerea, îndrumarea şi controlul compartimentelor din structura
Direcţiei.
Art. 11 Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul
Local, prin hotărâre, la propunerea Primarului.
Art. 12 Angajarea personalului se face de către Primar, prin dispoziţie, ca urmare a
promovării concursului .
Art. 13 Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislaţiei în vigoare aplicabilă
personalului contractual din sectorul bugetar.
CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 14 Direcţia are următoarea structură organizatorică:
A. Serviciul Autoritate Tutelară
A.1.Biroul de Medicină Şcolară Generală
A.2.Biroul de Medicnă Şcolară Dentară
B. Serviciul Alocaţii
C. Serviciul Protecţie Socială
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D. Serviciul Ajutoare Sociale în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea Cantina de
ajutor social;
CAPITOLUL VI - ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI
1. Asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor ce se desfăşoară în
cadrul compartimentelor funcţionale ale Direcţiei privind obiectul de activitate specific;
2. Reprezintă Direcţia în relaţiile cu conducerea Primăriei, Consiliului Local, aparatului
propriu al Consiliului şi celelalte servicii publice locale;
3. Reprezintă Direcţia în relaţiile profesionale cu instituţiile publice ce contribuie la
realizarea obiectivelor ce fac obiectul de activitate al acestui serviciu comunitar;
4. Asigură asistenţă de specialitate serviciilor din cadrul Direcţiei;
5. Întocmeşte programe şi proiecte în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale sau
colaborează la realizarea lor;
6. Asigură cunoaşterea legislaţiei specifice şi asigură implementarea acesteia;
7. Urmăreşte soluţionarea în termen a corespondenţei şi o vizează înainte de a fi prezentată
conducerii Primăriei;
8. Asigură programarea şi efectuarea concediilor de odihnă de către personalul Direcţiei,
astfel încât să se asigure realizarea activităţii fără disfuncţionalităţi;
9. Asigură consilierea de specialitate a personalului din cadrul direcţiei;
10.Asigură consilierea persoanelor care se adresează direcţiei cu privire la prevederile actelor
normative ce privesc asistenţa şi protecţia socială ;
11. Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de către Primar sau Secretar.
CAPITOLUL VII - ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMPARTIMENTELOR
FUNCŢIONALE
A. Serviciul autoritate tutelară
- Propune instituirea tutelelor, curatelelor, în conformitate cu prevederile Codului Familiei
şi Legii 272/2004, efectuând anchete sociale pentru fiecare în parte;
- Urmareşte şi verifică prezentarea anuală de către tutori a dărilor de seamă;
- Efectuează anchete sociale necesare la Judecătoria Suceava în următoarele cazuri:
divorţuri, adopţii, decăderi din drepturile părinteşti, neînţelegeri între părinţi cu privire la
exercitarea drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti cu excepţia situaţiilor în
care legea acordă instanţei judecătoreşti dreptul de a decide;
- Instrumentează cazurile cu privire la stabilirea numelui copilului abandonat sau găsit cu
părinţi neidentificaţi;
- Efectuează anchete sociale şi realizează evidenţa pentru minori aflaţi în situaţii de risc:
plasament/încredinţare într-o instuţie de stat, plasament familial, plasament la un asistent
maternal profesionist, plasament / încredintare în vederea adopţiei, centre de zi;
- Efectuează anchete sociale pentru minorii care au savârşit infracţiuni;
- Îndeplineşte sarcini de supraveghere şi consiliere a minorilor cu tulburări comportamentale
şi tendinţă spre delicvenţa juvenilă;
- Eealizează evidenţa la zi a minorilor lipsiţi de ocrotire părintească aflaţi sub tutelă,
încredinţaţi sau daţi în plasament unor instituţii de stat sau familii, a celor predispuşi spre un
comportament delicvent, a celor ce urmează a fi dezinstituţionalizaţi participând la acţiuni
de control, anchete sociale şi alte acţiuni de autoritate tutelara în vederea soluţionării
problemelor acestei categorii de persoane;
- Efectuează anchete sociale pentru minorii cu dificultăţi fizice şi psihice în vederea
integrării în procesul educaţional special;
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- Efectuează anchete sociale în situaţiile în care se solicită acordarea dispensei de vârstă la
căsătorie;
- Colaborează cu instituţii de învăţământ, ocrotire şi poliţie în vederea combaterii
manifestărilor antisociale în rândul tinerilor, propunând măsuri corespunzatoare în acest
sens;
- Sprijină şi colaborează, după caz, conform Legii administraţei publice locale, cu unităţi şi
organizaţii culturale, organizaţii de tineret şi sport, precum şi cu organizaţii şi reprezentanţi
ai minorităţilor şi cultelor din municipiu;
- Identifică copiii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate şi întocmeşte pentru fiecare
copil în parte un raport de evaluare iniţială ;
- Dacă din raportul de evaluare iniţială rezultă că există riscul separării copilului de familia
sa realizează servicii specifice de prevenire în vederea eliminării / minimalizării riscului
existent ;
- Reevaluează din 3 în 3 luni situaţia copiilor identificaţi pentru care au fost întocmite
rapoarte de evaluare iniţiale ;
- Elaborează planuri de servicii pentru toate categoriile de minorii aflaţi în dificultate în
vederea prevenirii separării de familie ;
- Efectuează anchete sociale şi propune acordarea de prestaţii excepţionale pentru copii care
provin din familii aflate în dificultate, potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în condiţiile stabilite prin H.C.L. nr.9/2005 ;
- Verifică şi propune acordarea ajutoareleor pentru încălzirea locuinţei ,familiilor şi
persoanelor singure,conform legislaţiei în vigoare;
- Participă la audierea minorilor în faza de urmărire penală;
- Asigură reprezentarea autorităţii tutelare în instanţă în cauzele în care este citată prin
ancheta socială;
- Colaborează la întocmirea programelor ce privesc activitatea direcţiei;
- În baza H.C.L. nr. 176/16.07.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială s-a
suplimentat numărul de personal al Serviciului Autoritate Tutelară cu un post de mediator
sanitar întrucât atribuţiile specifice sunt în domeniul protecţiei familiei şi copilului, având
un rol important de prevenţie şi intervenţie asistenţială;
- Mediatorul sanitar cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi
comunitatea de rromi din care face parte, facilitează comunicarea între membrii comunităţii
de romi şi personalul medico-sanitar, mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la
acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi
conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice,
explică rolul şi scopul acestora.
- Se folosesc metode şi tehnici din domeniul asistenţei sociale, psihologiei, sociologiei,
sociometriei etc. respectiv ancheta socială, monografia, interviul, discuţii libere,
chestionare, consilierea, baza de date, evaluarea nevoilor, evaluarea gradului de satisfacţie a
beneficiarilor etc.
Colaborează la realizarea atribuţiilor specifice cu următoarele compartimente:
- Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor pentru
promovarea proiectelor de hotărâri, pentru întocmirea de proiecte de parteneriat, pentru
emiterea dispoziţiilor privind instituirea curatelei, tutelei, stabilirea numelui şi prenumelui
minorilor abandonaţi sau găsiţi, promovarea de programe şi pentru soluţionarea operativă a
corespondenţei;
- Serviciul contencios administrativ, juridic pentru promovarea de acţiuni în instanţă;
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- Serviciul starea civilă din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor pentru
instituirea curatelei pentru minori la dezbaterea succesiunii şi pentru eliberarea certificatelor
de naştere pentru minorii găsiţi şi abandonaţi;
- Compartimentul achiziţii;
- Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, pentru obţinerea vizei de control financiar
preventiv pe orice acte care implică angajamente bugetare şi estimarea bugetelor pentru
minori conform Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi
H.C.L. nr.9/2005 emisă în aplicarea Legii precum şi pentru publicarea anunţurilor
serviciului în presă.
A.1. Biroul de Medicină Şcolară Generală
- Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului
medical de bilanţ al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a) şi a XII-a, ultimul an al şcolilor
profesionale şi de ucenici], pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi
pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.
- Dispensarizează elevii din toate clasele cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială,
în scop recuperator.
- Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea
orientării lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului.
- Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii şi care urmează să participe la competiţii
sportive.
- Examinează elevii care vor pleca în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive
etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără.
- Examinează elevii din evidenţa specială, care urmează să plece la cure balneare.
- Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor
contraindicaţii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia
reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
- Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea
depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.
- Supraveghează tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor
care au indicaţie pentru acestea.
- Colaborează cu Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, pentru obţinerea vizei de control
financiar preventiv pe orice acte care implică angajamente bugetare şi estimarea bugetelor şi
Compartimentul de Achiziţii .
A.2. Biroul de Medicină Şcolară Dentară
- Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
- Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al elevilor şi trimit la specialist
cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
- Depistează activ şi dispensarizează afecţiunile orodentare.
- Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea
morfologiei dentare.
- Urmăresc refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
- Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
- Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri
cronice.
- Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
- Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese
dentare).
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- Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii care prezintă
anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
- Acordă primul ajutor în caz de urgenţă în colectivităţile arondate.
- Efectuează educaţia elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor
dento-maxilare.
- Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.
- Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical.
- Colaborează cu medicul şcolar de medicină generală şi cu medicul de familie sau de alte
specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni
cronice.
- Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la
nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
- Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în
condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
- Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru
o bună funcţionare a cabinetului.
- Raportează anual direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a
copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
- Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va
însoţi copiii şi tinerii în ciclul următor.
- Colaborează cu Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, pentru obţinerea vizei de control
financiar preventiv pe orice acte care implică angajamente bugetare şi estimarea bugetelor şi
Compartimentul de Achiziţii .
B. Serviciul protecţie socială
- Efectuează anchete sociale pentru persoanele care prezintă o deficienţă de sănătate în
vederea stabilirii gradului de invaliditate de catre Comisia de expertizare şi recuperare a
capacităţii de muncă;
- Efectuează anchete sociale pentru persoanele ce se încadrează într-un grad de invaliditate/
handicap în vederea întocmirii dosarelor de pensionare;
- Întocmeşte rapoarte de anchetă socială pentru încadrarea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, care cuprind menţiuni cu privire la conduita morală a
acestora;
- Verifică periodic modul în care asistenţii personali îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în
contractul individual de muncă; avizează rapoartele de activitate semestriale întocmite de
către asistenţii persoanali şi prezintă Consiliului Local al municipiului Suceava rapoarte
semestriale referitoare la activitatea desfăşurată de asistenţii personali;
- Efectuează anchete sociale în vederea stabilirii unor măsuri de protecţie socială pentru
persoanele vârstnice şi cu handicap, respectiv internări/externări în/din centrele de îngrijire
şi asistenţă medicală specializate pentru recuperare şi reabilitare;
- Eealizează reevaluări ale situaţiei familiale şi materiale pentru persoane vârstnice şi cu
handicap;
- Face demersuri pentru eliberarea actelor necesare şi colaborează cu Direcţia Domeniului
Public pentru înhumarea decedaţilor neidentificaţi şi a celor ai căror urmaşi sunt lipsiţi de
posibilităţi materiale;
- Întocmeşte documentaţia necesară pentru furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu,
persoanelor vârstnice dependente;
- Colaborează cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea acordării de asistenţă
şi protecţie socială persoanelor vârstnice şi cu handicap;
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- Realizează evidenţa persoanelor aflate în dificulatate care solicită lemne de foc, întocmeşte
anchete sociale, după caz şi transmite aceste informaţii Direcţiei Domeniului Public în
vederea soluţionării;
- Efectuează anchete sociale privind starea materială pentru acordarea de înlesniri fiscale,
burse şcolare, ajutoare umanitare acordate de către asociaţii şi fundaţii;
- Efectuează anchete sociale pentru amânarea sau întreruperea de pedepse privative de
libertate, atribuirea de locuinţe;
- Verifică şi propune acordarea ajutoareleor pentru încălzirea locuinţei ,familiilor şi
persoanelor singure,conform legislaţiei în vigoare;
- Îndeplineşte activităţi legate de prevenirea marginalizării sociale;
- Distribuie laptele praf pentru copiii nou-născuţi ce se încadrează în prevederile legale;
În realizarea atribuţiilor specifice, colaborează cu:
- Serviciul resurse umane pentru angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
şi monitorizarea acestora;
- Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor pentru
promovarea proiectelor de hotărâri,
întocmirea proiectelor de parteneriat, emiterea de dispoziţii specifice activităţii serviciului şi
pentru soluţionarea operativă a corespondenţei;
- Serviciul contencios administrativ, juridic pentru promovarea de acţiuni în instanţă;
- Serviciul starea civilă din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor pentru
eliberarea certificatelor de deces pentru persoanele înhumate de Primărie;
- Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate pentru obţinerea vizei de control financiar
preventiv pe orice acte care implică angajamente bugetare şi estimarea bugetelor pentru
susţinerea financiară a persoanelor cu handicap, vârstnice internate în cămine pentru bătrâni
şi a celor pentru susţinerea financiară a persoanelor ce îngrijesc persoane vârstnice la
domiciliu precum şi pentru publicarea anunţurilor serviciului în presă;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, Casa de
Pensii Suceava.
C. Serviciul ajutoare sociale
- În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, în baza cererilor primite, face propuneri pentru acordarea ajutorului social şi
calculează cuantumul acestuia solicitanţilor în baza actelor doveditoare şi îndeplinirii de
către aceştia a condiţiilor prevăzute de lege; acordarea ajutorului social se face prin
dispoziţia primarului;
- Reevaluează lunar dosarele în vederea stabilirii plăţii ajutorului social, întocmeşte fişa de
calcul, dispoziţia de stabilire / modificare / respingere / retragere / încetare a dreptului la
ajutor social,situaţiile centralizatoare pe support de hîrtie şi în format electronic ,pe care le
transmite lunar Agentiei Judeţene de Prestaţii Sociale Suceava în vederea punerii în plata a
acestui drept;;
- Întocmeşte documentaţia şi stabileşte dreptul la ajutor social de urgenţă;
- Eliberează legitimaţiile pentru beneficiarii magazinelor de tip Economat, înfiinţate de
Consiliul Local Suceava;
- Efectuează anchete sociale necesare întocmirii dosarelor pentru acordarea ajutoarelor
sociale, ajutoarelor de urgenţă, stabilirii beneficiarilor de servicii ai Cantinei de ajutor
social, pentru fiecare caz în parte;
- Întocmeşte rapoarte statistice lunare cu privire la numărul de beneficiari şi sumele acordate
ca ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă pe care le comunică Agenţiei Judeţene de Prestaţii
Sociale Suceava;
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- Stabileşte măsuri individuale de combatere şi prevenire a marginalizării sociale, conform
Legii 116/2002;
În conformitate cu Legea 208/1997, asigură prin Cantina de ajutor social – compartiment în
subordinea serviciului, furnizarea de servicii sociale, gratuite sau contra cost, persoanelor
aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. În acest sens, Serviciul ajutoare
sociale realizează următoarele atribuţii:
- Întocmeşte documentaţia şi stabileşte beneficiarii de servicii ai Cantinei de ajutor social, în
mod gratuit sau cu contribuţia personală a acestora, după caz, conform legii; pentru asistaţii
care datorează contribuţia pentru serviciile acordate, întocmeşte referate pe care le transmite
Serviciului contabilitate, administrativ pentru calculul şi încasarea contribuţiei;
- Verifică şi propune acordarea ajutoareleor pentru încălzirea locuinţei ,familiilor şi
persoanelor singure,conform legislaţiei în vigoare;
- Ţine evidenţa legitimaţiilor de asistat social pe care le întocmeşte şi le vizează lunar,
retrage legitimaţiile celor ce îşi pierd calitatea de asistat social;
- Asigură buna funcţionare a Cantinei de ajutor social prin dotarea acesteia cu utilaje
corespunzătoare, colaborarea cu societăţi comerciale în vederea achiziţionării produselor
necesare preparării hranei, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
Prin activitatea desfaşurată de Cantina de ajutor social se asigură:
- primirea si păstrarea produselor alimentare în cele mai bune condiţii până la introducerea
lor în prelucrare;
- predarea şi primirea alimentelor de la magazie către bucătărie pe baza listei zilnice de
alimente intocmită de către administratorul Cantinei;
- pregătirea si servirea a doua mese zilnic, de persoană, prânzul si cina in limita alocaţiei de
hrană, prevazută de reglementările legale;
- transportul gratuit a hranei, la domiciliu, pentru persoanele cu dizabilităţi si
netransportabile stabilite prin anchete sociale;
- distribuirea hranei la sediul Cantinei situat in strada Petru Rares, nr.58 şi prin centrul
mobil situat în cartierul Burdujeni – str. 22 Decembrie, nr 5;
-Inspectorul de specialitate din structura de personal a Cantinei gestionează materialele,
obiectele de inventar şi mijloacele fixe din dotarea cantinei si răspunde de pregatirea si
distribuirea in condiţii optime, calitative şi de igienă, a hranei pentru asistaţi.
În realizarea atribuţiilor specifice, Serviciul Ajutoare Sociale colaborează cu:
- Serviciul acte administrative, circulaţia si păstrarea documentelor, pentru promovarea
proiectelor de hotărâri, întocmirea de proiecte de parteneriat, emiterea dispoziţiilor de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare şi pentru soluţionarea operativă a corespondenţei;
- Serviciul contencios administrativ, juridic pentru promovarea de acţiuni în instanţă;
- Compartimentul de Achiziţii
- Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate pentru obţinerea vizei de control financiar
preventiv pe orice acte care implică angajamente bugetare, estimarea bugetelor pentru plata
ajutoarelor sociale, pentru servirea mesei la Cantina de ajutor social de către asistaţi, pentru
plata acestor categorii de drepturi şi transmiterea tabelelor cu asistaţii Cantinei de ajutor
social precum şi pentru publicarea anunţurilor serviciului in presă.
D. Serviciul alocaţii
- Coordonează activitatea de primire, verificare, înregistrare a cererilor pentru acordarea
alocaţiei pentru susţinerea familiei acordate în conformitate cu Legea 277/2010, a cererilor
pentru alocaţia de stat pentru copii conform Legii 61/1993, a cererilor privind susţinerea

8

familiei în vederea creşterii copilului conf. OUG 148/2005 şi a cererilor privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor acordat conf OUG 111/2010;
- Efectuează şi întocmeşte lunar dosarele / anchetele şi borderourile privind acordarea,
modificarea respectiv incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010,a
borderourilor în care sunt evidenţiate familiile care beneficiază de alocaţia de stat pentru
copiii conf Lg. 61/1993, borderoul privind beneficiarii indemnizaţiei pentru creştere copiii
pînă la 2 ani,respectiv3 ani şi a stimulentului, ce se transmit la Agenţia Judeţeană de Prestaţii
Sociale pentru a fi puse în plată;
- Efectuează anchete sociale în vederea stabilirii dreptului la alocaţia pentru susţinerea
familiei conf. Legii 277/2010 sau menţinerii respectiv încetării dreptului în urma unor
sesizări;
- Realizează evidenţa la zi ale acestor cazuri participînd la acţiuni de control, verificare în
vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin;
- Organizează activitatea de primire şi soluţionare a cererilor şi petiţiilor repartizate
Serviciului Alocaţii;
- Conlucrează cu celelalte servicii din cadrul direcţiei, compartimente din executivul primăriei
şi cu cele de profil din cadrul altor instituţii în scopul soluţionării eficiente a cererilor
înregistrate în cadrul Serviciului Alocaţii.
- Răspunde de coordonarea activităţii profesionale a salariaţilor din cadrul Serviciului
Alocaţii;
- Întocmeşte şi reactualizează fişele postului pentru personalul din structura serviciului,
întocmeşte anual, conform legii evaluarea performanţelor individuale pentru personalul de
execuţie al serviciului;
- Contribuie la fundamentarea cheltuielilor pentru bugetul local pentru capitolul bugetar
asistenţă socială;
- Răspunde şi asigură confidenţialitatea informaţiilor existente în documentaţia Direcţiei de
Asistenţă Socială şi în cadrul Serviciului Alocaţii;
- Asigură însuşirea legislaţiei în domeniu şi aplicarea ei în compartimentul pe care îl
coordonează;
- Ţine evidenţa şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a Hotărîrilor Consiliului Local, a notelor
interne şi a dispoziţiilor Primarului, în domeniul de activitate specific serviciului;
- Informează conducerea executivului cu probleme constante şi propune măsuri pentru
remedierea şi îmbunătăţirea activităţii;
În realizarea atribuţiilor specifice, colaborează cu:
- Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor pentru
promovarea proiectelor de hotărâri, întocmirea de proiecte de parteneriat, emiterea
dispoziţiilor de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privund acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei şi pentru soluţionarea operativă a corespondenţei;
- Serviciul starea civilă din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor în
vederea întocmirii livretelor de familie sau a altor acte de stare civilă;
- Agenţia de Prestaţii Sociale a judeţului Suceava în vederea punerii în plată a alocaţiilor.
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