
           ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de 
serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău  

la unele activităţi gospodăreşti 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a consilierului local Ionescu Constantin, înregistrată 

sub nr. 165/CLM/10.05.2018 prin care se propune aprobarea Procedurii de 
participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor 
Social Buzău la unele activităţi gospodăreşti;   

- raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău 
cu nr. 4890/09.05.2018; 

-  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 muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 13, alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 
social; 

În temeiul art. 36, alin. (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 administraţiei locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.- Se aprobă Procedura de participare a persoanelor care beneficiază de 
serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău la unele activităţi gospodăreşti, 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău, precum şi consilierul local Ionescu Constantin, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

consilier George – Aurelian Vlad 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

       Eduard Pistol 
Buzău, 18 mai 2018 
Nr. 121 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 18 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 18 voturi pentru, 4 abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 ROMÂNIA 
     JUDEŢUL  BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
Nr. 165/CLM/10.05.2018 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a 
persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social 

Buzău la unele activităţi gospodăreşti 
 

 
 Cantina de Ajutor Social Buzau isi desfasoara activitatea in baza 
prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele sociale si a Hotararii 
Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de 
hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private 
de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor cu dizabilitati si 
persoanelor varstnice. 
 La nivelul Municipiului Buzau a fost aprobat, potrivit Hotararii Consiliului 
Local un numar de 293  alocatii de hrana la cantina sociala. 
 De serviciile cantinei pot beneficia gratuit sau contra cost persoanele 
singure si familiile care au domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Buzau, 
aflate in situatii economico – sociale sau medicale deosebite. 
 Avand in vedere numarul limitat de locuri alocat acestei forme de 
protectie sociala, pentru o mai buna gestionare a activitatii acestui tip de 
serviciu social, precum si in ideea ca de acest serviciu sa beneficieze un 
numar cat mai mare de familii, propunem proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de 
serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău la unele activităţi 
gospodăreşti. 
 În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărăre, cu 
rugămintea de a fi adoptat sub forma şi conţinutul redactat. 
 

 
CONSILIER LOCAL PNL, 

 
        Ionescu Constantin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 
Nr. 4890/09.05.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a 

persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social 
Buzău la unele activităţi gospodăreşti 

 
 Prin expunerea de motive a domnului consilier local Ionescu Constantin, 
s-a inițiat Proiectul de Hotărâre ce are ca obiect Procedura de participare a 
persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social 
Buzău la unele activităţi gospodăreşti, în vederea dezbaterii și aprobării sale în 
ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 Proiectul de hotărâre reglementează activitatea de acordare a dreptului 
de a servi masa în mod gratuit sau contra cost de categoriile de beneficiari 
stabilte de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum și 
participarea acestora la unele activități gospodărești, conform art. 13, alin. 2) 
din actul normativ mai-sus menționat. 
 Față de această situație se propune obligativitatea efectuării a minim 4 
zile (32 ore)/lună de activitate gospodărească de către persoanele apte de 
muncă, personal sau prin reprezentant legal apt de muncă al minorilor 
beneficiari, pentru fiecare beneficiar al Cantinei de Ajutor Social. Astfel, vor 
beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social toate acele persoane care 
prezintă dovada efectuării orelor de muncă rezultate din aplicarea formulei de 
calcul pentru fiecare porție primită, fără a depăși regimul normal de lucru și cu 
respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. 
 Dovada efectuării activităților gospodărești se realizează de unitatea 
unde au fost prestate orele de muncă, prin întocmirea foilor de prezență. 
 Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, drept 
pentru care propunem dezbaterea și aprobarea sa în ședința de Consiliu Local 
al Municipiului Buzău. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,   

            Gabriela Antonescu 
 
 
 

     ȘEF SERVICIU ASISTENȚĂ ȘI  
         PROTECȚIE SOCIALĂ FAMILIE ȘI COPIL, 

   Mădălina Loredana Aldea Udrescu 
 
 


