
M UNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei şi aprobarea Regulam entului de organizare, funcţionare

şi atribuţiile Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru  alegerea autorităţilor adm inistraţiei 

publice locale, pen tru  m odificarea Legii adm inistraţiei publice localenr. 215/2001, precum  şi 
pentru  m odificarea ş i com pletarea Legii nr. 393/2004 p riv ind  Statutul aleşilor locali, 

întrunit în  şedinţă extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 439647/CP/06.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 60512/06.06.2019 al D irecţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3;
- HCLS 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenţei şi aprobarea Regulamentului 

de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, modificată prin HCLS 3 nr.
331/31.07.2018;

- Adresa nr. 60513/06.06.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 439486/CP/06.06.2019;

In conformitate cu prevederile:
- Art.14 şi art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al D irecţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aprobat prin A nexa nr. 1 la Hotărârea 
de Guvern nr. 797/2017 cu modificările şi completările ulterioare,

- HCLS 3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

A rt.l. Se stabileşte componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.



A rt.2 . Se aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului 
Director, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.3 . La data intrării în  vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 
3 nr. 140/28.03.2018, cu modificările ulterioare, precum  şi orice alte dispoziţii contrare, se 
abrogă.

A rt.4 . D irecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va lua 
măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi de comunicare a  prezentei 
hotărâri tuturor membrilor Colegiului.
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la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei şi aprobarea 
Regulamentului de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, instituţie 
publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 
3, are ca scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, precum şi administrarea şi acordarea 
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

Potrivit prevederilor art. 12 alin (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
H.G nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare, "Conducerea Direcţiei 
generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care 
are rol consultativ".

în baza prevederilor art. 14 ale aceluiaşi act normativ," Componenţa colegiului 
director ai Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului 
judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti". Urmare a modificărilor 
intervenite la nivelul personalului care ocupă unele funcţii de conducere din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 se impune 
stabilirea componenţei Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, fără nominalizarea persoaneor care deţine aceste funcţii.

în conformitate cu prevederile art 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
aprobat prin H.G nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Director au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi Regulamentului de organizare.

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
60512/06.06.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei şi aprobarea Regulamentului de 

organizare, funcţionare ş i atribuţiile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este instituţie publică 

cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 

socială şi a serviciilor sociale.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 s-a reorganizat în conformitate cu prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 a fost stabilită componenţa şi 

au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, ulterior ca urmare a 

modificărilor de structură determinate de reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, precum şi a altor modificări legislative 

intervenite, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 331/31.07.2018, au fost modificate 

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector3 nr. 140/28.03.2018.

Potrivit prevederilor art. 12 alin 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017 , cu
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modificările şi completările ulterioare, ”Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul 

executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ ” . Conform prevederilor 

art. 14 din acelaşi act normativ modificat, ” Componenţa colegiului director al Direcţiei generale 

este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului 

Bucureşti şi este constituită din secretarul general al judeţului/secretarul sectorului municipiului 

Bucureşti, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de 

conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes 

judeţean/local. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv 

secretarul sectorului municipiului Bucureşti. în situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi 

poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, 

de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a 

directorului executiv/general.”

Prin adresa nr.69110/17.07.2018 DGASPC Sector 3 a solicitat Primăriei Sector 3 să 

comunice 3 (trei) servicii publice de interes local la nivelul Sectorului 3, ai căror şefi vor avea 

calitatea de membri ai Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3.

Prin adresa nr. 132917/19.07.2018, înregistrată la DGASPC Sector 3 cunr. 70208/20.07.2018, 

Primăria Sectorului 3 a transmis serviciile publice de interes local la nivelul Sectorului 3, ai căror 

şefi vor avea calitatea de membri ai Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3 şi anume:

Directorul General al Direcţiei de Poliţie Locală Sector 3

Directorul Executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 3

Şeful Serviciului Autoritate Tutelară Sector 3

în conformitate cu prevederile art 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile Colegiului Director au fost aprobate şi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare.

Colegiul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

executiv/general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea
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directorului executiv/general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii 

executivi adjuncţi/generali adjuncţi.

La şedinţele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului 

judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap şi alţi consilieri judeţeni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti şi alţi 

consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de colegiul director.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin HG 797/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, Colegiul Director îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale:

- analizează activitatea Direcţiei generale;

- propune directorului executiv/general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor 

Direcţiei generale;

- eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere 

a exerciţiului bugetar;

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al Direcţiei 

generale, avizul este consultativ;

- eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, 

în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin 

licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile legii;

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate 

de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile 

legii.
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Colegiul Director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului 

local al sectorului municipiului Bucureşti.

Şedinţele Colegiului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi şi a preşedintelui. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate şi urmare a modificărilor intervenite la nivelul 

personalului care ocupă unele funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 se impune stabilirea componenţei Colegiul Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va 

avea următoarea componenţă.

Preşedinte: Secretarul Sectorului 3;

Membri: Director General al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Economic al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Protecţie Socială al DGASPC Sector 3

Director Executiv Direcţia de Protecţia Copilului

Director Executiv Direcţia de Protecţie Socială

Director Executiv Direcţia Juridică

Director Executiv Direcţia Resurse Umane

Şef Serviciu Adopţii

Şef Serviciu Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte 

Şef Birou Managementul Calităţii Serviciilor Sociale 

Şef Birou Corp Control

Director General Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3 

Director Executiv Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 3 

Şef Serviciu Autoritate Tutelară Sector 3
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Având în vedere atribuţiile Consiliului Local, prevăzute de art. 81 alin. (4) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

rugam să aprobaţi proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei şi aprobarea 

Regulamentului de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Director Executiv Direcţia Resurse Umane 

Cerasela Antonescu



Anexa 1 Ia HCL

Componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3

Preşedinte: Secretar Sector 3;

Membri: Director General al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Economic al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Protecţie Socială al DGASPC Sector 3

Director Executiv Direcţia de Protecţia Copilului

Director Executiv Direcţia de Protecţie Socială

Director Executiv Direcţia Juridică

Director Executiv Direcţia Resurse Umane

Şef Serviciu Adopţii

Şef Serviciu Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte 

Şef Birou Managementul Calităţii Serviciilor Sociale 

Şef Birou Corp Control

Director General Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3 

Director Executiv Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 3 

Şef Serviciu Autoritate Tutelară Sector 3
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Anexa 2 IaHCL

Regulamentul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

A rt.l. Conducerea Direcţiei Generale se asigură de directorul general, cu spri jinul colegiului director, 

care are rol consultativ.

Art,2. Componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 şi este constituită 

din: Secretarul Sectorului 3, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 , directorii generali adjuncţi, directorii executivi şi şefi de servicii subordonate 

direct Directorului General din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 3, Directorul General al Direcţiei de Poliţie Locală Sector 3, Directorul Executiv al Direcţiei 

de Evidenţă a Persoanelor Sector 3 şi Şeful Serviciului Autoritate Tutelară Sector 3.

Art.3. Preşedintele Colegiului Director este Secretarul Sectorului 3. în situaţia în care preşedintele 

Colegiului Director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General 

sau, după caz, de către unul din Directorii Generali Adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, numit prin dispoziţie a Directorului General.

Art.4. Colegiul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea Directorului 

General, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului 

General, a Preşedintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncţi/ 

Executivi.

Art.5. La şedinţele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei pentru 

Protecţia Copilului, ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi alţi consilieri locali, 

respectiv Primarul sectorului 3 precum şi alte persoane invitate de Colegiul Director.

Art.6. Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- analizează activitatea Direcţiei generale;
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- propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei 

generale;

- eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar;

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei generale, 

avizul este consultativ;

- eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în 

vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin 

licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile legii;

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de 

consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

- Colegiul Director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local 

al Sectorului 3 .

A rt.7. Şedinţele Colegiului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi şi a Preşedintelui.

A rt.8. în  exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus 

unu din totalul membrilor săi.

Art.9.Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat 

Resurselor Umane din cadrul Direcţiei Resurse Umane.
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Către,

P rim ăria  Sector 3

Stimate domnule Primar Robert Sorin Negoiţă

DIRECŢIA GENERALÂ DE 
ASISTENTĂ SOCIALĂ Şl 
PROTECŢIA COPILULUI 

SECTOR 3
REGISTRATURA

INTRAB

Direcţia Generală, de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Sector 3 s- a reorganizat în 
conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal şi ale a rt 8 din Regulamentul -cadru de organizare şi funcţionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare, a fost aprobată noua structură 
organizatorică a instituţiei.

Având în vedere modificările de structură determinate de reorganizarea instituţiei, precum 
şi cele legislative intervenite, se impune a fi modificată componenţa Colegiului Director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, aprobată coniorm Hotărârii 
Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul -cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 'Socială şi Protecţia Copilului, vă rugăm să 
nominalizaţi 3 şefi ai a lto r servicii publice de interes lo ca l, care vor avea calitatea de membri 
ai Colegiului Director' al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3. 
Componenţa Colegiului Director, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestuia urmează a fi 
stabilite prin hotărâre a  Consiliului Local al Sectorului 3.

Cu deosebită consideraţie,

Director Executiv Direcţia Resurse Umane 
Cerasela Anţpnescu
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială ţi Protecţia Copilului Sectorf

Către, DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENTĂ SOCIALĂ Şl 
PROTECŢIA COPILULUI

Ref; adresa DGASPC nr. 69110/2018, înregstrată la Primăria Sector 3 sub nr. 132917/2018

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 69110/17.07.2018, înregstrată la Primăria 

Sector 3 sub nr. 132917/18.07.2018 prin care ne solicitaţi completarea componenţei Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector3, aprobat prin 

HCLS 3 nr. 140/28.03.2018, vă aducem la cunoştinţă nominalizările noastre:

- Dl. Bratu Adrian -  Director General al Direcţia Penerală de Poliţie Locală Sector 3_____ _

- DI. Anneanu Nicuşor -  Director Executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 3

- Dl. Marin Mugur—Şef Serviciul Autoritate Tutelară.

Cu deosebita consideraţie,

Dotele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Rcgu lamcntul Uniunii Europene 879/2016 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Daiefe pot fi dezvăluite unor toţi în baza unui tontei legai justificat. Vă pute]i exercita drepturile prevăzute in 
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnaţi ţi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

Negoita Robert Sorin 
19/07/2018 16:12:19 UTC+02
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CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă

Stimate D om nule Primar,

In conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările ş i completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniţi în 
introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3, a unui proiect de hotărâre 
privind stabilirea componenţei şi aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi 
atribuţiile Colegiului Director ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03,2018 a fost stabilită
componenţa şi au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcţionare şi atribuţiile
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
iar ulterior ca urmare a modificărilor de structură determinate de reorganizarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în conformitate cu prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
precum şi a altor modificări legislative intervenite, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 
nr. 331/31.07.2018,au fost modificate prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector3 nr. 
140/28.03.2018.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai
sus şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 3.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

DIRECT*
M1HAEL/
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