
  
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
 şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a 

 Municipiului Buzău 
 
 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară ; 
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub 
nr. 2.743/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău; 
 - raportul nr. 1.073/2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău ; 
 - prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 ; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare. 
 In temeiul art.36, alin. (1) şi (2)   lit.d) şi alin. (6), lit. a) pct. 2, art. 45, alin. 
(1) şi art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a admi-nistraţiei publice 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

 Art.l.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, aflată în subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Alexandru Dunel                                        

 
 
 
 
 

                                                                  CONTRASEMNEAZA ; 
                                                             SECRETARUL                       

                                                             MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                             Stefan Nedelcu 

                         
 
 
 
 

 
Buzău, 26 februarie 2015  
Nr. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 26 februarie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 



                                                               A N E X A   
                                            la Hotarârea nr.      din  26 februarie 2015 
                                             a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
                                      

 
 

R E G U L A M E N T U L 
 de organizare şi funcţionare al Direcţiei  

de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău 
 
 
 

CAPITOLUL I. – DISPOZITII GENERALE, SCOP SI OBIECTIVE 
 
    Art.l. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, este  organizată şi 
funcţionează în baza Legii nr.292/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. 
nr.90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având personalitate juridică. 

       Art. 2 Direcţia de Asistenta Sociala a Municipiului  Buzău se organizează si funcţionează 
pe baza următoarelor principii:  

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea 
sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei 
categorii de populaţie;  
      b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate 
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, 
complementar, statul;  
     c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 
condiţiile prevăzute de lege;  
     d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi 
dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 
economic;  
     e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi 
cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, 
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate 
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;  
    f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi 
private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi 
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele 
vulnerabile;  
     g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia participă la formularea şi implementarea 
politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social 
şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin 
activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;  
    h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 
administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării 
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;  

    i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi 
acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 
categorie defavorizată;  
          j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în 



raport cu efectul proiectat;  
         k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 
bun raport cost-beneficiu;  
        1) respectarea dreptului Ia autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul 
de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu 
ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;  
       m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 
ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 
nucleului familial;  
        n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru 
aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;  
        o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de 
viaţă;  
      p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 
potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi 
societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat 
cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, 
cultural etc.;  
     q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi 
trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze 
de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;  
    r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în 
mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile 
de protecţie socială;  
    s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii  
au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la 
viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;  
    t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice 
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  
    u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi 
bunurile acestora;  
    v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.  
      Art.3 - Pentru realizarea scopului si obiectivelor pentru care se organizează, Direcţia de 
Asistenta Sociala îndeplineşte următoarele funcţii:  
     a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, strategia locală de dezvoltare a seviciilor sociale;  
     b) de organizare - prin care stabileşte si aplica măsurile de protecţie si asistentă socială;  
     c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat 
al municipiului, date in administrare sau in folosinţă;  
     d) de control - prin care evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată in cadrul 
instituţiilor de asistenţă socială, in conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia in 
vigoare şi controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială 
de la bugetul local;  
    e) de reprezentare - prin care reprezintă autoritatea administraţiei publice municipale in 
relaţiile cu alte instituţii si autorităţi publice;  
    Art.4.-Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială răspunde de buna funcţionare şi 
administrare a acesteia şi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  
     1. coordonează si controlează activitatea şefilor de servicii si a şefilor de birou sau 
compartimente;  
     2. coordonează si controlează activitatea fiecărui compartiment aflat in subordinea sa 
directa;  
     3. primeşte, verifica si repartizează corespondenta Direcţiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Buzău;  



    4. verifica respectarea si aplicarea corecta a legilor din domeniul de activitate al Direcţiei de 
Asistenta Sociala a municipiului Buzău;  
     5. analizează si aproba rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele Direcţiei 
de Asistenta Sociala a municipiului Buzău, înainte de a fi supuse aprobării 
aprobării Primarului / Consiliului Local al municipiului Buzău;  
      6. verifica raportările si situaţiile statistice care se înaintează Agenţiei Judeţene de 
Prestaţii Sociale Buzău;  
     7. propune proiecte si programe de colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor sociale, ai 
instituţiilor de cult din România, cu persoane fizice si juridice romane sau străine, cu alte 
instituţii publice specializate, cu organizaţii si organisme ale statului,  
     8. angajează personalul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău, cu 
respectarea legislaţiei in vigoare;  
    9. ia masuri de sancţionare si destituire a persoanelor care săvârşesc abateri disciplinare 
grave, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;  
  10. propune masuri de organizare si funcţionare eficienta a activităţii Direcţiei de Asistenta 
Sociala a municipiului Buzău;  
  11. îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Primar sau Consiliul Local, cu respectarea 
legislaţiei in vigoare;  
  12. întocmeşte note de fundamentare pentru iniţierea unor masuri de asistenta sociala, pe 
care le supune spre aprobare Primarului / Consiliului Local al municipiului Buzău;  
  13. iniţiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor masuri de asistenta sociala sau 
înfiinţarea, in subordinea Direcţiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzău, a unor instituţii 
de Asistenta Sociala cu sau fara personalitate juridica;  
 14. sa cunoască normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I specifice Direcţiei de 
Asistenta Sociala a municipiului Buzău;  
 15. să păstreze confidenţialitatea datelor din cadrul Direcţiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Buzău, pe care o conduce;  
 16. întocmeşte rapoarte de specialitate si iniţiază proiecte de hotărâri pentru subcontractarea 
sau subvenţionarea unor servicii sociale, cu respectarea legislaţiei in vigoare;  
  17. exercita funcţia de ordonator terţiar de credite al Direcţiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Buzău;  
  18. fundamentează bugetul de venituri si cheltuieli al Direcţiei de Asistenta Sociala a 
Municipiului Buzău, in colaborare cu şefii de compartimente ;  
       19. întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei de Asistenta Sociala a Municipiului 
Buzău pe care îl supune aprobării Consiliului Local a Municipiului Buzău;  
      20. îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege ;  
      21. emite decizii in exercitarea atribuţiilor ce ii revin ;  
      22. reprezintă Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Buzău in relaţiile ca autorităţile 
si instituţiile publice, cu mass-media, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, 
precum si in justiţie;  

Art. 5- Direcţia de asistenţă socială este coordonată de Primarul Municipiului Buzău și 
are ca obiect principal de activitate realizarea masurilor şi acţiunilor de asistenţă socială 
adoptate de către Consiliul Local a Municipiului Buzău, precum şi asigurarea aplicării 
politicilor sociale in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilităţi, şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate in nevoie socială, prin 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale prevăzute în 
actele normative în vigoare si furnizarea de programe de formare profesională.  

Art.6 - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art.4, Direcţia de Asistenta Sociala a 
Municipiului Buzău îndeplineşte, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău si in 
conformitate cu dispoziţiile art. 112 din Legea nr. 292/2011, următoarele atribuţii principale.  
(1) în domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială:  
     a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială;  
     b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale;  
    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 



conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului Ia măsurile de 
asistenţă socială;  
   d) întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local 
şi le prezintă primarului pentru aprobare;  
   e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii;  
   f) urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii 
beneficiilor de asistenţă socială;  
   g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de 
situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;  
   h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate;  
   i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 
asistenţă socială;  
   j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
    (2) în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale:  
     a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, 
strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi 
lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a 
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;  
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor 
reprezeniative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/ care cuprind 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;  
    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;  
   d) identifică familiie şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;  
   e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;  
  f) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public şi public-privat pentru sprijinirea 
financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, pentru 
susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;  
  g) propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;  
  h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 
publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  
  i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;  
  j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale;  
  k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate 
cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;  
  1) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;  
m) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, 
familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de 
beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;  
  n) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;  
   o) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 
diferitelor categorii de beneficiari;  
  p) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare,  
 



 
       CAPITOLUL II- STRUCTURA ORGANIZATORICA 
 
      Art.7.- Conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, se asigură de 
către un director executiv numit în condiţiile legii prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 
      Art.8.- Structura organizatorica a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, este 
următoarea: 

a) Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială Persoane Adulte; 
b) Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială Familie şi Copil; 
c) Serviciul Resurse Umane, Juridic, Economic, Administrativ 

 
A. IN DOMENIUL PERSOANEI ADULTE; 

      a) evaluează situaţia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele 
acesteia;  
     b) identifica situaţiile de risc si stabileşte masuri de prevenţie si reinsertie a persoanelor in 
mediul familial natural si in comunitate;  
    c) organizează acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale si asigura 
gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaborează cu alte instituţii 
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;  
   d) organizează plasarea persoanei intr-o instituţie de asistenta sociala si facilitează accesul 
acesteia in alte instituţii specializate ( spitale, instituţii de recuperare, etc.);  
   e) evaluează si monitorizează aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiază 
persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia;  
   f) asigura consiliere si informaţii privind problematica sociala (probleme familiale, 
profesionale, psihologice, de locuinţa, de ordin financiar si juridic, etc.);  
  g) asigura prin instrumente si activităţi specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea 
situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a 
situaţiilor de urgenta;  
  h) asigura relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi in 
domeniul protecţiei sociale;  
  i) realizează evidenta beneficiarilor de masuri şi acţiuni de asistenta sociala;  
  j) dezvolta parteneriate si colaborează cu organizaţii neguvernamentale si cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale, in funcţie 
de realităţile locale, pentru persoanele cu dizabilităţi si persoanele vârstnice;  
   k) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltării de 
programe de asistenta sociala de interes local;  
       l) susţine financiar si tehnic realizarea măsurilor şi acţiunilor de asistenta sociala, 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău;  
      m) asigura sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu dizabilităţi prin 
realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali si îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;  
     n) asigură realizarea măsurilor şi acţiunilor de asistentă socială, in conformitate cu 
responsabilităţile ce ii revin, stabilite de legislaţia in vigoare.  
 
    B. IN DOMENIUL COMBATERII SARACIEI, DISCRIMINARII SI EXCLUZIUNII SOCIALE: 
  
     a) stabileşte masuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare si excludere sociala, 
mijloacele materiale si financiare pentru soluţionarea urgentelor sociale la nivel local, si le 
prezintă Consiliului Local;  
     b) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;  
    c) urmăreşte aplicarea masurilor de îmbunătăţire a accesului persoanelor sărace la servicii 
de asistenta medicala, asistenta sociala, cultura si educaţie;  
    d) colaborează cu autorităţile si organismele cu atribuţii in domeniul integrării socio- 
profesionale a populaţiei de rromi, pentru realizarea masurilor de protecţie si sprijin a 
acestora;  



   e) identifica si ia masuri de eradicare a cazurilor grave de discriminare si excluziune sociala 
a unor categorii de persoane;  
 
 C. IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI; 
  
     a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum 
şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 
informaţiilor relevante;  
   b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;  
   c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa;  
   d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi 
acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;  
   e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;  
   f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool 
şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului 
delicvent;  
  g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii;  
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 
protecţie specială, în condiţiile legii;  
1) urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 
protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;  
j) colaborează cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu  
 
    D. IN DOMENIUL INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA PUBLICE SAU PRIVATE; 
  
     a) înfiinţează si organizează instituţii de asistenta sociala, în funcţie de nevoi si de numărul 
de potenţiali beneficiari;  
     b) finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenta sociala;  
     c) asigura resursele tehnice, materiale si de personal necesare pentru buna funcţionare a 
instituţiilor de asistenta sociala, in conformitate cu standardele de calitate aprobate;  
   d) evaluează si monitorizează activitatea desfăşurata in cadrul instituţiilor de asistenta 
sociala, in conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia in vigoare;  
   e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenta sociala de la 
bugetul local;  
   f) dezvolta si diversifica, singur sau in parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, 
serviciile aprobate in cadrul instituţiilor de asistenta sociala, in vederea creşterii calităţii vieţii 
persoanelor asistate.  
 
  E. IN DOMENIUL FINANTARII ASISTENTEI SOCIALE; 
 
    a) elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanţare masurilor şi 
acţiunilor de asistenta sociala;  
   b) pregăteşte documentaţia necesara in vederea stabilirii dreptului la beneficii de asistenţă 
socială si servicii de asistenta sociala;  
   c) realizează activitatea financiar-contabila privind asistenta sociala.  
 
   F. SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, ECONOMIC ADMINISTRATIV; 
 1. COMPARTIMENTUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV: 
   - elaborează şi fundamentează, în colaborare cu compartimentele din cadrul Direcţiei de 
asistenţă socială, propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;  
- întocmeşte documentele de plată a materialelor, lucrărilor şi serviciilor în limita creditelor 
bugetare deschise şi cu încadrarea în capitolul, subcapitolul, articolul şi aliniatul de cheltuieli;  



- urmăreşte efectuarea plăţilor, la obiectivele de investiţii realizate, potrivit listei obiectivelor de 
investiţii aprobate, a cererilor de deschidere a finanţării şi a prevederilor bugetare;  
- verifică lunar, dacă creditele bugetare deschise de Trezoreria Municipală corespund 
prevederilor din bugetul local aprobat;  
- angajează instituţia, prin semnătură, alături de conducătorul instituţiei, în toate operaţiunile 
patrimoniale;  
urmăreşte înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor bugetului alocat potrivit 
clasificaţiei bugetare şi legislaţiei în vigoare.  
- organizează şi ţine evidenţa contabilă, conform normelor legale;  
- depune la Trezorerie, documentele de încasări şi plăţi iniţiate şi asigură ridicarea extraselor 
de cont;  
- asigură prelucrarea pe calculator a informaţiilor contabile;  
- Întocmeşte şi înaintează trimestrial contul de execuţie bugetară până la data de 15 ale 
fiecărei luni, pentru trimestrul anterior.  
- Trimestrial şi anual întocmeşte darea de seamă contabilă şi anexele la bilanţ ce se depune 
la serviciul de specialitate  din cadrul Primăriei municipiului Buzău; 
- Primeşte de la compartimentele de resort toate actele în baza cărora se solicită efectuarea 
plăţilor (facturi, situaţii de lucrări), vizate de compartimente pentru realitate, necesitate şi 
legalitate, aprobate de ordonatorul de credite şi însoţite de toate anexele necesare efectuării 
controlului financiar preventiv;  
- Urmăreşte întocmirea statelor de plată, a salariilor, efectuează controlul financiar preventiv 
asupra acestora şi verifică efectuarea reţinerilor legale şi efectuarea viramentelor;  
- Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale, cu privire la organizarea gestiunilor şi constituirea 
garanţiilor materiale;  
- Întocmeşte rapoarte, situaţii şi dări de seamă în termenele cerute;  
- întocmeşte programului anual al achiziţiilor în baza solicitărilor fundamentate ale 
compartimentelor, pe care îl supune aprobării;  
- efectuează achiziţiile de bunuri şi servicii prevăzute în programul anual al achiziţiilor aprobat;  
- asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii şi lucrări cuprinse în programul anual de achiziţii;  
- colaborează cu compartimentele din cadrul Direcţiei, în vederea întocmirii caietelor de 
sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiţii şi 
pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura 
de atribuire a contractelor de furnizare, se referă la specificaţii tehnice;  
- întocmeşte documentele necesare pentru: anunţul de intenţie, anunţurile de participare şi de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică i realizează transmiterea lor spre publicare, în 
SEAP şi în Monitorul Oficial, partea a-VI-a, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;  
- face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii şi lucrări;  
u) întocmeşte referate şi dispoziţii pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii 
contractelor de achiziţie publică;  
- în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă sau cu o singură sursă, întocmeşte 
nota justificativă şi o supune aprobării, după care procedează în continuare conform 
reglementarilor legale;  
- formulează clarificări tuturor solicitanţilor ofertanţi, care au obţinut, în condiţiile legii, 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigurară transmiterea către toţi 
ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii şi lucrări;  
- întocmeşte contractele de furnizare , servicii şi lucrări şi le înaintează spre semnare părţilor 
contractante;  
- întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit;  
- urmăreşte ca bunurile facturate de furnizori şi plătite să fie în concordanţă din punct de 
vedere al cantităţii şi calităţii cu prevederile contractuale sau comenzile emise;  
- indeplineste orice alte atributii reglementate prin actele normative ori dispuse de conducerea 
Direcţiei de asistenţă socială organizeaza şi asigură efectuarea curaţeniei în spaţii cu 



destinaţia: birouri, spaţii comune, în grupurile sanitare şi curtea interioară, în conformitate cu 
normele sanitare şi de protecţia muncii;  
- programează autoturismele la verificarile tehnice obligatorii;  
- organizează şi asigură accesul în cadrul Direcţiei a personalului propriu şi a publicului;  
- întocmeşte referate de specialitate specifice activităţii compartimentului;  
- asigură dotarea şi echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, în 
concordanţă cu prevederile legale privind avizele de funcţionare necesare pentru fiecare 
imobil;  
- urmareşte încadrarea în consumurile specifice de carburanţi şi lubrifianţi a autoturismelor din 
parcul auto propriu, răspunde de echiparea autoturismelor şi de starea lor tehnică;  
- urmăreşte rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope şi lubrifianti conform 
normativelor;  
- realizează grafice de reparaţii şi întreţinere curente pentru autoturisme în funcţie de kilometri 
efectuaţi;  
- solicită încheierea de asigurări obligatorii RCA şi asigurări Casco pentru autoturismele din 
dotare;  
- asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte 
echipamente tehnice;  
- urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice şi termice;  
- asigură securizarea spaţiilor date în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Buzău 
- comunica celor interesaţi deciziile si hotărârile şefului ierarhic superior;  
- înregistrează si păstrează evidenta actelor primite si emise;  
- preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia si le transmite 
compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;  
- asigura transparenta activităţii Direcţiei de Asistenta Sociala a municipiului Buzău prin 
oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către cetăţeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 
privind accesul la informaţiile de interes public;  
- tine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor si a 
răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcţiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Buzău privind modurile si termenele de rezolvare a acestora;  
- tine un registru pentru înregistrarea audientelor la directorul Direcţiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Buzău si răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcţiei de Asistenta 
Sociala a municipiului Buzău privind modul si termenele de rezolvare a acestora;  
- tine un registru pentru înregistrarea petiţiilor si răspunsurilor compartimentelor de 
specialitate ale Direcţiei de Asistenta Sociala a Municipiului  privind modul si termenele de 
rezolvare a acestora;  
- tine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, 
Avocatul Poporului si alte organe centrale si locale ale administraţiei de stat si a răspunsurilor 
compartimentelor de specialitate ale Direcţiei de Asistenta Sociala a municipiului Buzău 
privind modul si termenele de rezolvare ale acestora;  
- se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituţii care s-au adresat Direcţiei 
de Asistenta Sociala a municipiului Buzău in scris;  
- păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplineşte;  
- respecta normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I.;  
- răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora ia 
arhiva instituţiei;  
- răspunde de datele stocate în sistem electronic care se păstrează la sediul instituţiei, 
existând obligativitatea salvării semestriale a acestora pe un sistem informatic extern (dvd-uri) 
care se depun la arhivă şi se înregistrează într-un registru special.  
- îndeplineşte orice alte măsuri şi acţiuni de asistenţă socială stabilite de legislaţia in vigoare, 
hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau ale directorul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Buzău;  
- urmăreşte clasarea corespondenţei, a celorlalte documente şi asigură predarea lor, anual, la 
Arhiva Direcţiei. 
 



2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE, JURIDIC 
 
- întocmeşte propunerile de organigramă, statul de funcţii pentru personalul din cadrul 
Direcţiei de asistenţă socială, pe care le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului 
Buzău.  
- coordonează întocmirea fişei postului pentru personalul de execuţie.  
c) asigură organizarea, în condiţiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.  
- răspunde de aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind încadrarea, avansarea şi 
salarizarea personalului din cadrul Direcţiei.  
- răspunde de încadrarea, detaşarea, transferarea, promovarea, sancţionarea, pensionarea 
personalului, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  
- ţine evidenţa salariaţilor completând conform legislaţiei în vigoare Registrul electronic de 
evidenţă al salariaţilor, a altor registre prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a 
dosarelor personale.  
- coordonează evaluarea anuală a personalului asigurând consultanţă compartimentelor din 
cadrul Direcţiei.  
- întocmeşte necesarul de perfecţionare şi supune spre aprobare directorului planul de 
perfecţionare pentru anul în curs.  
- stabileşte durata concediilor de odihnă, urmăreşte şi ţine evidenţa efectuarii acestora.  
- ţine evidenţa prezenţei la serviciu a salariaţilor;  
- eliberează la cerere, adeverinţe de salariat pentru personalul din cadrul direcţiei .  
- determină fondul de salarii anual necesar dimensionării prevederilor bugetare la acest 
capitol.  
- întocmeşte statele de plată şi asigură virarea sumelor cuvenite salariaţilor .  
- întocmeşte acte privind plata drepturilor de personal  
- întocmeşte statele de plată cu pensiile de întreţinere;  
- urmăreşte şi răspunde de acordarea sporurilor de vechime, pentru munca în timpul nopţii, 
precum şi a altor sporuri prevăzute de lege.  
- întocmeşte rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale referitoare la 
numărul de personal, fondul de salarii, repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii  
- Intocmeste declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si 
evidenta nominală a persoanelor asigurate (declaratia 112).  
-) Intocmeste declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din salarii (declaratia 205)  
- întocmeşte declaraţiile lunare pentru obligaţiile de plată la fondul de şomaj, de asigurări 
sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări sociale, virate de angajat şi angajator.  
- întocmeşte declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ;  
- monitorizeaza serviciile sociale furnizate in cadrul compartimentului conform standardelor de 
calitate  
- asigură consultanţă şi răspunde de angajarea însoţitorilor persoanelor cu handicap, conform 
legislaţiei în vigoare;  
- întocmeşte dosarele de personal, privind angajarea şi acordarea drepturilor băneşti ce se 
cuvin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;  
- determină fondul de salarii anual necesar dimensionării prevederilor bugetare la acest 
capitol;  
- întocmeşte rapoartele lunare, trimestriale, semestriale şi anuale referitoare la numărul de 
asistenţi personali şi fondul de salarii aferent acestuia;  
- întocmeşte adeverinţe de salariat pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.  
- îndeplineşte orice alte sarcini ce decurg din legislaţia nou apărută, ori din dispoziţiile 
superiorilor. 
  
CONSILIER JURIDIC; 
 
Este subordonat directorului institutiei si indeplineste urmatoarele atributii:  
- urmareste respectarea legalitatii in activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, apararea 
intereselor patrimoniale ale Direcţiei de Asistenţă Socială;  
- asigura, potrivit legii, reprezentarea efectiva a Direcţiei de Asistenţă Socială si apără 



interesele acestuia, în faţa organelor judecătoreşti, precum şi în raporturile juridice, cu 
persoanele fizice sau juridice;  
- informeaza salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială, cu privire la sarcinile ce le revin, reiesite 
din legi, ordonante de urgenta ale Guvernului, ordonante ale Guvernului si hotarari ale 
Guvernului, precum si din alte acte normative;  
- sprijina compartimentele de specialitate, pentru realizarea creantelor, obtinerea titlurilor 
executarii si executarea acestora;  
- redacteaza actiunile, intampinarile si recursurile pentru Direcţia de Asistenţă Socială;  
- informeaza conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială si celelalte compartimente din cadrul 
Direcţiei, asupra tuturor actelor normative, pe specificul activitatii, imediat dupa aparitia 
acestora;  
- avizează contractele incheiate, in care Direcţia de Asistenţă Socială este parte, urmarind 
realizarea lor;  
- acorda, cand i se cere, consultatii juridice cu privire la desfasurarea activitatii Direcţiei de 
Asistenţă Socială;  
- tine, la zi, evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata, in care Direcţia de 
Asistenţă Socială este parte in proces;  
- colaboreaza cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale la pregatirea proiectelor de 
hotărâre ale Consiliului Local, cu privire la activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială ;  
- asigura relatia cu societatea civila, primind propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor 
interesate, cu privire la proiectele de acte normative propuse spre analiza, avizare si adoptare 
de catre Consiliul Local;  
- transmite proiectul de act normativ spre analiza si avizarea Consiliului Local, numai dupa 
definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate de persoanele interesate;  
- participa la intalnirile organizate de Consiliul Local, in care se vor dezbate public proiectele 
de acte normative;  
- vizeaza pentru legalitate deciziile directorului;  
- supune aprobarii Consililui Local, in procedura de urgenta, proiectele de acte nomative, 
atunci cand, din cauza unor situatii exceptionale, se impune adoptarea de solutii imediate;  
1. Întocmeşte raportul anual privind transparenta decizionala si urmareste sa se asigure 
publicitatea acestuia, prin prezentare in sedinta publica  
2. indeplineste orice alte atributii reglementate prin actele normative ori dispuse de 
conducerea Direcţiei de asistenţă socială  
 
CAPITOLUL III - OBLIGATIILE PERSONALULUI; 
 
Art. 9 
 (1) Personalul  are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în 
scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor 
stabilite prin fişa postului.  
(2) În exercitarea funcţiei personalul are obligaţia de a avea un comportament profesionist, 
precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a 
menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi 
instituţiilor publice.  
(3) Angajaţii  au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să 
acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le 
revin, cu respectarea eticii profesionale.  
(4) Personalul trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului 
unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.  
(5) Personalul are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în 
care îşi desfăşoară activitatea , precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  
(6) Datele stocate în sistem electronic se păstrează la sediul instituţiei, existând obligativitatea 
salvării semestriale a acestora pe un sistem informatic extern (dvd-uri) care se depun la 
arhivă şi se înregistrează într-un registru special. ştergerea intenţionată a acestora duce la 



sancţionarea administrativă sau penală.  
(7) Personalul  are obligaţia păstrării confidentialităţii tuturor datelor si informaţiilor privitoare la 
beneficiari şi asupra activităţii desfăşurate.  
 (8) Angajaţilor  le este interzis:  
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii 
sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea 
sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt 
abilitaţi în acest sens;  
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de 
lege;  
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire 
este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 
instituţiei ori ale altor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;  
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care 
îşi desfăşoară activitatea.  
(9) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea 
funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  
(10) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa 
influenţaţi de considerente personale.  
(11) În exprimarea opiniilor, personalul  trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.  
 
CAPITOLUL IV - DISPOZIţII FINALE  
 
      Art.10 Direcţia de asistenţă socială colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău.  
      Art.11 Sefii serviciilor de specialitate au obligaţia de a sesiza directorul, în legătură cu 
eventualele disfuncţionalităţi, în aplicarea acestui Regulament .  
      Art.12 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu 
intenţie a atribuţiilor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a 
salariatului vinovat.  
      Art.13 Direcţia de Asistenţă Socială va încheia parteneriate cu diverse organizaţii 
neguvernamentale şi alte instituţii publice.  
     Art.14 Direcţia de asistenţă socială va asigura ca în activitatea desfăşurată să se respecte 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
       Art.15 Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale 
incidente în materie, precum şi cu reglementările ulterioare ce vor fi aduse la cunoştinţa 
compartimentelor de specialitate de către directorul Direcţiei de asistenţă Socială.  
        Art.16 – Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării lui de către Consiliul 
Local.  
         Art.17 – Modificarea prezentului regulament se va face numai prin hotărâre a Consiliului 
Local.  
         Art.18 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare 
constituie sarcină de serviciu pentru toţi angajaţii din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială.  
 
 

 


