MUNICIPIULăBUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,
precum și pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase
unor categorii de salariați

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucure ti,
Raportul de specialitate întocmit de către Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia
Copilului Sector 1, precum i Raportul de specialitate al Direc iei Management Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate
şi protec ie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asisten ei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
inând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
inând seama de prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calită ii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările i completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribu iile şi
Regulamentul-cadru de organizare şi func ionare ale Direc iei generale de asisten ă socială şi
protec ia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, cu modificările i completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 67/2015 al ministrului muncii, familiei,
protec iei sociale i persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilită i;

inând seama de avizul nr. 20513/20891/ANPD/07.10.2015, eliberat de Autoritatea
Na ională pentru Persoane cu Dizabilită i;
Luând în considerare adresa nr. 12581RG/1394IG emisă de Ministerul Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice, înregistrată la Direc ia Generală de Asisten ă Socială
şi Protec ia Copilului Sector 1 sub nr. 45403/30.09.2015;
Având în vedere Hotărârea nr. 4/08.10.2015 a Colegiului Director al Direc iei Generale de
Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de
func ii şi Regulamentului de organizare şi func ionare ale Direc iei Generale de Asisten ă Socială
şi Protec ia Copilului Sector 1, precum i pentru acordarea sporului pentru condi ii deosebit de
periculoase unor categorii de salaria i;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115,
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă înfiin area, organizarea i func ionarea Centrului de Recuperare i
Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, alcătuit din Modulul Pavilionar de
Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov i Modulul de Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatrică Sf. Mina, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Direc iei Generale de
Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Sector 1.
(2) Centrul de Recuperare i Reabilitate Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare
se înfiin ează prin reorganizarea Centrului de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov
i a Casei de Tip Familial Sf. Mina.
Art.2. (1) Se aprobă înfiin area, organizarea i func ionarea Complexului Social de
Servicii pentru Copii/Tineri cu Afec iuni Neuropsihiatrice, alcătuit din Modulul Pavilionar de
Recuperare i Reabilitare Neuropshiatrică Alexandra, Modulul Pavilionar de Recuperare i
Reabilitare Neuropshiatrică Buburuza, Modulul Pavilionar de Recuperare i Reabilitare
Neuropshiatrică Stejărel, Modulul Pavilionar de Recuperare i Reabilitare Neuropshiatrică
Brădu , ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială
i Protec ia Copilului Sector 1.
(2) Complexul Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afec iuni
Neuropsihiatrice se înfiin ează prin reorganizarea Casei de Tip Familial Alexandra, Casei de Tip
Familial Brădu , Casei de Tip Familial Buburuza, Casei de Tip Familial Stejărel.
Art.3. Se aprobă Organigrama Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia
Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Statul de func ii al Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia
Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi func ionare al Direc iei Generale de
Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.6. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Centrul de Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare i în cadrul Complexului Social de Servicii pentru
Copii/Tineri cu Afec iuni Neuropsihiatrice beneficiază de sporul pentru condi ii deosebit de
periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică/alte centre reziden iale pentru persoane cu afec iuni neuropsihiatrice care în luna
decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condi ii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direc ia Generală de Asisten ă
Socială şi Protec ia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audien e vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în edin a ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.
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