ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2017 privind
aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru
Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de
Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor
Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială
în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința
ordinară;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
318/CLM/18.10.2018, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii şi a Regulame
ntului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane
Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte
pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului
pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare ;
-raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, înregistrat
sub nr. 10636/18.10.2018;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile H.C.L nr.134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului
de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a
Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a
Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi
Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Buzău, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.292/2011 – a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art.36, alin.(1) și (2), lit.a) și alin. (3), lit.b), art.45, alin. (1) și
art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 – Se aprobă modificarea anexelor 1, 1a, 1b, 1c, 1d, și 2 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului
de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de
Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de
Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială
în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu modificările și
completările ulterioare, începând cu data 01.11.2018.
Art.2 – Anexele nr.1, 1a, 1b, 1c, 1d și 2 la H.C.L 134/2017, cu modificările
și completările ulterioare, se vor înlocui cu anexele 1, 1a, 1b, 1c, 1d, și 2 la
prezenta hotărâre, astfel cum au fost aprobate la art. 1.
Art. 3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2017, cu
modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 4 – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență
Socială a municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Ionuț - Sorin Apostu
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 31 octombrie 2018
Nr. 244
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul consilier Lambru Daniel nu votează.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr.318 /CLM/18.10.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei
de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii
pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de
Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor
Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău,
cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit.a şi alin. (3), lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul local aprobă, în condiţiile
legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes local.
După analiza modului de organizare şi funcţionare a activităţii
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, ca structură de
specialitate în domeniul asistenţei sociale, având rolul de a asigura la
nivelul municipiului, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie s-a constatat faptul că se impune stabilirea unor măsuri
administrative pentru creşterea eficienţei şi operativităţii, atât la nivelul
decizional, cât şi funcţional.
Conform precizărilor mai sus menționate supun spre aprobare,
modificarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii ca
urmare a Raportului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
înregistrat sub nr. 10636/2018.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al
Municipiului Buzău, spre aprobare, proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 10636/18.10.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local
nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii
pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de
Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor
Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în
structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău,
cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile
Hotărârii nr.29/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea
bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local al
municipiului Buzău pe anul 2018, propun spre aprobare modificarea
organigramei, numărului de personal și statul de funcții ale Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Buzău.
Structura organizatorică a fost stabilită cu respectarea cadrului
organizatoric din domeniul funcției publice, aprobat de Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată și cu avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr. 4702/2017 și a Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu
modificările și completările ulterioare, pentru personalul contractual. ținând cont
de specificul activității instituției noastre, de noua structură aprobată prin H.C.L.
nr. 234/2017, de volumul de activitate, în structura organizatorică și a numărului
de personal, au survenit modificări după cum urmează:
Având în vedere volumul de activitate din cadrul compartimentului
Economic Achiziții Publice, doamnele Rotaru Tudorița-Daniela, inspector de
specialitate IA și Zaharia Florentina inspector de specialitate IA, (personal
contractual) la Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială, și-au
exprimat acordul, înregistrat la nr. 5786/31.05.2018 si nr.9415/14.09.2018 cu
privire la mutarea definitivă în cadrul compartimentului Economic Achiziții
Publice.
În cadrul acestui compartiment, doamnele mai sus menționate desfașoară
activități specifice, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică conf.
art. 2 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în cadrul compartimentului Resurse Umane, Juridic,
Administrativ, doamna Bozioreanu Tudorița, inspector de specialitate IA, și în
cadrul compartimentului Prestații Sociale Persoane Adulte, doamna Chiriță
Valentina, inspector de specialitate II, (personal contractual) desfașoară activități
specifice acestor compartimente, care implică exercitarea prerogativelor de
putere publică conf. art. 2 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.111 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, supunem aprobării transformarea celor 3 posturi de
natură contractuală de inspector de specialitate IA, în 3 funcții publice de
inspector cls.I, grad profesional superior, și a postului de inspector de specialitate
II în funcția publică de inspector cls.I, grad profesional principal. Menționăm că
persoanele pentru care solicităm transformarea posturilor îndeplinesc condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999,r, privind numirea în funcție publică.
- Doamna Diaconu Luminita Liliana consilier cls.I grad profesional
superior la Compartimentul Monitorizare și Dezvoltare Instituții de Asistență
Socială Familie și Copil și-a exprimat acordul înregistrat la nr. 8589/24.08.2018
cu privire la mutarea definitivă în cadrul compartimentului Economic Achiziții
Publice ținând cont de faptul că are atribuții în domeniul Achizițiilor Publice.
- Doamna Țurloi Monica, inspector cls.I grad profesional superior la
compartimentul Economic, Achiziții Publice, și-a exprimat acordul înregistrat la
nr. 8200/09.08.2018 cu privire la mutarea definitivă în cadrul compartimentului
Resurse Umane, Juridic, Administrativ, ținând cont de faptul că are atribuții în
domeniul Resurse Umane.
- În cadrul compartimentului Resurse Umane, Juridic, Administrativ postul
de administrator se transformă în inspector de specialitate II și se mută în cadrul
compartimentului Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap.
- La Cantina de Ajutor Social, postul de Șef Cantină se redenumește Șef
Centru.
Pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a activității în cadrul
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman și a
Centrului de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, se
impune transformarea unor posturi vacante după cum urmează:
- La Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru
Marghiloman postul vacant de muncitor calificat confecționer-retusier se
transformă în îngrijitor, iar postul vacant de kinetoterapeut se transformă în
infirmier.
- La Centrul de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără
Adăpost, postul vacant de asistent medical se transformă în îngrijitor.
- La Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială doamna
Mateescu Hortensia Raluca, este încadrată referent IA, dar pregătirea sa precum
și activitatea pe care o desfășoară în cadrul centrului este aceea de educator
specializat. Față de această situație vă rugăm să aprobați transformarea postului
de referent IA în educator specializat.

Organigrama, numărul de personal și statul de funcții supuse aprobării
acoperă cu personal toate compartimentele în vederea exercitării dreptului și
capacității efective de soluționare și gestionare, în numele și interesul
colectivității locale, a problemelor de asistență socială în municipiul Buzău, în
condițiile legii.
Aplicarea hotărârii se va face începând cu data de 01 noiembrie 2018.
În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Antonescu

