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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
                                            HOTĂRÂRE  
privind numirea doamnei Gabriela Antonescu în funcţia publică de conducere 

vacantă 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 primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr.  321 /CLM /2017, prin care se propune numirea doamnei Gabriela 
Antonescu în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău; 
 raportul nr. 16892/22.06.2017 al 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; 
 propunerea nr. ANFP 33955/12.06.2017 a Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici privind numirea doamnei Gabriela Antonescu, 
declarată admisă în urma concursului de recrutare organizat în perioada 29 
mai - 7 iunie 2017; 
 prevederile art. 57 şi art. 58 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 
 prevederile art. 76 şi 77 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, 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. – Începând cu data de 01 iulie 2017 doamna Gabriela Antonescu 
se numeşte în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău. 



 Art.2. – Primarul, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consiler Ţepeluş Cristinel Laurenţiu 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Roxelana Radu 
 

 

 

 
                                                                                           
 
                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Buzău, 30 iunie 2017 
             Nr. 177 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 30 iunie 2017, 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 21 voturi pentru, --- abţineri şi 1 vot 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 


