
 
       ROMÂNIA                                                             

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea numirii unei persoane în vederea exercitării cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv 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 viceprimarului cu atribuţii de primar al 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 6412/2016, prin care se propune 
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 
director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău de 
către domnul Ionescu Alexandru-Sebastian, ca urmare a pensionării pentru 
limită de vârstă a titularului postului; 
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională precum şi avizul Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică şi de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţenilor; 
 - prevederile art. 92, alin. (1), alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.36, alin.(1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. 
(1), alin. (5) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1. – În perioada 01 aprilie 2016 - 30 septembrie 2016 se aprobă 
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 
director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău de 
către domnul Ionescu Alexandru-Sebastian. 

 Art.2. – În perioada 01 aprilie - 30 septembrie 2016 Direcţia de 
Asistenţă Socială a municipiului Buzău şi Serviciul Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, conform prevederilor 
legale, vor organiza şi desfăşura concursul de ocupare a funcţiei devenită 
vacantă. 

 



 
 

-2- 
 
Art.3. – Viceprimarul cu atribuţii de primar, prin intermediul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă    

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

BUZĂU, 
  Ştefan Nedelcu 

                                                     
 
 

 

 

 
                                                                                           
Buzău, 31 martie 2016 
Nr.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţineri şi  - 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă.                                                      


