
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență 

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, înregistrată sub 

nr. 118/CLM/05.04.2018, prin care se propune stabilirea componenței colegiului 
director al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău;   

- raportul Direcției de Asistență Socială a municipului Buzău cu nr. 
3.616/05.04.2018; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- referatul nr. 3.477/2018 al Direcției de Asistență Socială a municipiului 
Buzău prin care se propune componența nominală a Colegiului director al 
Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău; 

- prevederile art. 14 - 15 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2), art. 45, alin. (1) 
şi alin. (5) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.- Se aprobă stabilirea componenței Colegiului director al Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Buzău după cum urmează: 

 
Pistol Eduard – secretarul municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Antonescu Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Ionescu Gabriela Narcisa – șef serviciu (Compartiment Beneficii sociale – 

potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 
 
Aldea Udrescu Mădălina Loredana – șef serviciu (Compartiment Servicii 

sociale – potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 



 
Pascu Carmen – șef serviciu Administrare şi Verificare Fond Locativ, 

Primăria municipiului Buzău (potrivit legii); 
Antohe Laura Mihaela – consilier Compartiment Autoritate Tutelară, 

Primăria municipiului Buzău; 
 
Bîrzu Floarea – director Crucea Roșie filiala Buzău, reprezentant al 

partenerilor sociali; 
 
Milea Mihail – președintele Fundației Sfântul Sava de la Buzău, 

reprezentant al partenerilor sociali. 
 

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență 
Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

                                                                 
 
 
 
 
 
         
                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                        Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Buzău, 26 aprilie 2018   
Nr. 93 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) şi alin. (5) 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 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Daniel Lambru nu participă la vot. 



 
 

            ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 

     - PRIMAR - 
Nr. 118/CLM/05.04.2018 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței colegiului director al 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău  
 

 
Potrivit prevederilor H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – 

cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și 
a structurii orientative de personal la nivelul Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Buzău se înființează Colegiul director. 

 Acesta este compus din secretarul unității administrativ teritoriale, 
directorul executiv al direcție, șeful compartimentului de beneficii sociale și șeful 
compartimentului de servicii sociale, 2 șefi ai compartimentelor/serviciilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiîn domeniile 
educație, spațiu locativ, autoritate tutelară, precum și 2 reprezentanți ai 
partenerilor sociali. 

 Colegiul director, conform art. 15, alin. (5) din H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal îndeplinește 
următoarele atribuții principale: 

a) analizează activitatea Direcției și propune directorului executiv al 
Direcției măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia; 

b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a 
exercițiului bugetar, avizul fiind consultativ; 

c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și al 
planului anual de acțiune, precum și rapoartele de activitate ale 
Direcției, avizul fiind consultativ; 

d) propune Consiliului Local al municipiului Buzăumodificarea structurii 
organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii 
activității acesteia; 

e) propune Consiliului Local al municipiului Buzăuincluderea în programul 
de dezvoltare economică locală a unei componente privind serviciile 
sociale; 

f) întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii 
statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la 
salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele financiare 
alocate de Consiliul Local al municipiului Buzău, în condițiile legii. 



Colegiul director al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău va 
avea următoarea componență: 

 
Pistol Eduard – secretarul municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Antonescu Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Ionescu Gabriela Narcisa – șef serviciu (Compartiment Beneficii sociale – 

potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 
 
Aldea Udrescu Mădălina Loredana – șef serviciu (Compartiment Servicii 

sociale – potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 
 
Pascu Carmen – șef serviciu Administrare şi Verificare Fond Locativ, 

Primăria municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Antohe Laura Mihaela – consilier Compartiment Autoritate Tutelară, 

Primăria municipiului Buzău; 
 
Bîrzu Floarea – director Crucea Roșie filiala Buzău, reprezentant al 

partenerilor sociali; 
 
Milea Mihail – președintele Fundației Sfântul Sava de la Buzău, 

reprezentant al partenerilor sociali. 
 
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu 

rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău- 

Nr. 3.616/05.04.2018 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței colegiului director al 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău  
 
 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – 
cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și 
a structurii orientative de personal la nivelul Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Buzău se înființează Colegiul director. 

 Acesta este compus din secretarul unității administrativ teritoriale, 
directorul executiv al direcție, șeful compartimentului de beneficii sociale și șeful 
compartimentului de servicii sociale, 2 șefi ai compartimentelor/serviciilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile 
educație, spațiu locativ, autoritate tutelară, precum și 2 reprezentanți ai 
partenerilor sociali. 

 Colegiul director, conform art. 15, alin. (5) din H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal îndeplinește 
următoarele atribuții principale: 

g) analizează activitatea Direcției și propune directorului executiv al 
Direcției măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia; 

h) avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a 
exercițiului bugetar, avizul fiind consultativ; 

i) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și al 
planului anual de acțiune, precum și rapoartele de activitate ale 
Direcției, avizul fiind consultativ; 

j) propune Consiliului Local al municipiului Buzău modificarea structurii 
organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii 
activității acesteia; 

k) propune Consiliului Local al municipiului Buzău includerea în 
programul de dezvoltare economică locală a unei componente privind 
serviciile sociale; 

l) întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii 
statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la 
salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele financiare 
alocate de Consiliul Local al municipiului Buzău, în condițiile legii. 



Colegiul director al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău 
va avea următoarea componență: 

 
Pistol Eduard – secretarul municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Antonescu Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Ionescu Gabriela Narcisa – șef serviciu (Compartiment Beneficii sociale – 

potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 
 
Aldea Udrescu Mădălina Loredana – șef serviciu (Compartiment Servicii 

sociale – potrivit legii) Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău; 
 
Pascu Carmen – șef serviciu Administrare şi Verificare Fond Locativ, 

Primăria municipiului Buzău (potrivit legii); 
 
Antohe Laura Mihaela – consilier Compartiment Autoritate Tutelară, 

Primăria municipiului Buzău; 
 
Bîrzu Floarea – director Crucea Roșie filiala Buzău, reprezentant al 

partenerilor sociali; 
 
Milea Mihail – președintele Fundației Sfântul Sava de la Buzău, 

reprezentant al partenerilor sociali. 
 
Depun alăturat proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi 

a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 

Director executiv, 
Gabriela Antonescu 

 
 

 
 
 

 
 


